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Câmara Municipal revoga
Lei de uso e ocupação do

solo na construção de novas
igrejas na cidade

Por unanimidade, vereadores

de Ubatuba aprovaram na 31ª

sessão de 2020, a revogação da

lei municipal nº 2.368/2003 que

trata do modelo de ocupação de

solo destinado a igrejas, fixando

uma área mínima de mil metros

quadrados para construção.

Outras duas propostas também

foram aprovadas: uma criando

uma área de descanso para pro-

fissionais da saúde e outra pe-

nalizando o descarte irregular de

entulho.

Os detalhes estão na pág. 3
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A  E s co l a  C r i a r- te  D o m
Bosco se destacou a nível
n a c i o n a l  t ra ze n d o  pa ra
Ubatuba o Prêmio de Pri-
meiro lugar com o Projeto
Pedagóg ico  desenvo lv ido
pela Professora Tal itta de
Souza Siqueira com a orien-
t a çã o  d a  co o rd e n ad o ra
Etelv ina Maria  Da S i lva  e
com a direção de Alessandra
Soares Ramiro.

O Projeto “Valorização da
Diversidade Cultural, a partir
do autoconhecimento” de-
senvolvido pela Professora
rompeu barreiras através da
tecnologia e levou os alunos
a vivenciarem a cultura Itali-

Escola Criar-te conquista
prêmio a nível nacional

 Profª Talitta, Coordenadora Etelvina e os Diretores Alessandra e Sérgio

ana realizando um intercâm-
bio on-line com alunos da Itá-

lia e também da região do
nordeste do Brasil.    Pág. 10

Prazo final para rematrícula de
alunos na rede estadual é

prorrogado até segunda-feira (19)

Foi prorrogado para segunda-
feira (19) o prazo para estudan-
tes da rede estadual realizarem
a rematrícula para o ano letivo
de 2021. Os estudantes do ensi-
no médio tem a opção de se ma-
tricular no ensino médio inte-
grado ao técnico na mesma es-
cola e no mesmo turno.

Em Ubatuba, três opções de
cursos estão sendo oferecidos:
Guia de Turismo, Serviços Jurí-
dicos e Marketing.

Na Escola Estadual Idalina do
Amaral Graça será oferecido os
cursos de marketing e serviços
jurídicos no período da manhã
e no Capitão Deolindo de Olivei-

ra Santos (foto) são oferecidos
os cursos de guia de turismo e
serviços jurídicos no período da
tarde.

Inscrição pode ser feita online
e é obrigatória para permanên-
cia na rede.

Pág. 3

Em setembro de 2020 foram

monitoradas 132 praias do li-

toral Norte de São Paulo, sen-

do 57 em Ubatuba, 15 em

Caraguatatuba, 31 em São Se-

bastião e 29 na Ilhabela.

Ao longo do período, em 99

praias do litoral norte (75 %)

continham alguma evidência

de lixo e foram classificadas

na categoria “Traço”, seguido

do “Ausente” (45,5 %) e 6,1 %

que se classificaram como

inaceitável. De acordo com a

média mensal ,  nenhuma

praia foi classificada como

“Caótico”.

Todos os detalhes estão na

pág. 6

Instituto Argonauta e
Aquário de Ubatuba emitem
a 23ª edição do Boletim do

Lixo no Litoral Norte
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Super evento do Rotary no
programa de erradicação da
Pólio acontece neste sábado

O Rotary Club de Ubatuba vai
promover neste sábado, 17 de
outubro, uma ação no Dia Mun-
dial de Combate à Pólio para
aumentar a conscientização pú-
blica, angariar fundos e apoiar
a luta contra a paralisia infantil,
que ainda ameaça crianças em
certas partes do mundo, mas
pode ser prevenida com a vaci-
na.

A ação acontece no Posto de
Saúde do Bairro Sesmaria, das
13 às 17h, com a presença do Zé
Gotinha e também realizando a
vacinação e distribuição de brin-
des para as crianças.

Pág. 8
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O Litoral Norte de São Paulo
possui uma natureza marinha
que proporciona ricas experiên-
cias de turismo náutico. Além
disso, as cidades que englobam
a região turística – Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São
Sebastião e Ubatuba – possuem
completa estrutura de serviços
como marinas, portos de em-
barque e desembarque e em-
presas que realizam passeios
náuticos, o que comprova um
grande potencial a ser explora-
do.

Veja matéria completa na

pág. 4

Descaso - Leia o Editorial - Página 2

Turismo náutico é opção de atividade
sustentável no Litoral Norte

Saco da Ribeira - Foto: Divulgação
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A turma do Haroldo

Uma empresa estava em situa-
ção difícil, às vendas iam mal, os
trabalhadores e colaboradores
estavam desmotivados, os balan-
ços há meses não saiam do ver-
melho.

Era preciso fazer algo para re-
verter o caos.

Ninguém queria assumir nada.
Pelo contrário, o pessoal apenas
reclamava que as coisas andavam
ruins e que não havia perspecti-
va de progresso na empresa. Eles
achavam que alguém deveria to-
mar a iniciativa de reverter o pro-
cesso.

Um dia, quando os funcionári-
os chegaram para trabalhar, en-
controu na portaria um enorme
cartaz que dizia:

- Faleceu ontem a pessoa que
impedia o crescimento da nossa
empresa. Você está convidado a
participar do velório na quadra
de esportes.

No inicio todos se entristece-
ram com a morte de alguém, mas
depois de algum tempo, ficaram
curiosos para saber quem estava
bloqueando o crescimento da
empresa. A agitação na quadra
de esportes era tão grande que
foi preciso chamar os seguranças
para organizar uma fila indiana.

Conforma as pessoas iam se
aproximando do caixão a excita-
ção aumentava.

- Quem será que estava
emperrando e atrapalhando o
progresso? – se perguntavam –

Velório
Ainda bem que este infeliz mor-
reu.

Um a um, os funcionários agita-
dos aproximavam-se do caixão,
olhavam o defunto e engoliam em
seco, ficando em absoluto silêncio
como se tivessem sido atingidos
por um raio.

NO LUGAR DO VISOR DO CAI-
XÃO HAVIA APENAS UM ESPE-
LHO.

Você é a única pessoa de limitar
o seu crescimento.

Você é a única pessoa que pode
fazer a revolução de sua vida.

Você é a única pessoa que pode
prejudicar a sua vida.

Você é a única pessoa que pode
ajudar a si mesmo.

E é dentro de seu coração – men-
te – que você vai encontrar ener-
gia para ser o artista de sua cria-
ção.

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

Nós apoiamos a

Um dos cartões postais de
Ubatuba. Um dos lugares mais fre-
quentados por turistas e por mora-
dores.

Um local que proporciona uma
vista linda de toda a baía do Itaguá,
de onde se aprecia não só o mar, a
brisa, mas uma paisagem que real-
mente traz uma sensação de bem
estar e felicidade até mesmo nos
dias não ensolarados.

O trecho entre a pista de skate e
o Aquário de Ubatuba traz ainda um
gramado convidativo para amigos,
grupos e famílias se reunirem. Pic-
nics, práticas esportivas, parqui-
nhos de madeira para a criançada
se divertir e os disputados bancos
para sentar e somente a tudo pre-
senciar.

E na calçada da orla, um espaço
sem igual para passear e para as
práticas esportivas como a cami-
nhada e corrida.

Quem é de Ubatuba ou já visitou
a cidade sabe exatamente de
“onde” se trata.

E sabe também que no último ano
rola um descaso total com o calça-
mento do local.

Desde que foi levado pela força da
maré e da ressaca amarga tristes
dias. Foi reconstruído duas vezes
desde então, ocasião em que foram

Descaso
Fotos: Mirelle Schirmanoff

removidas as antigas pedras portu-
guesas e assentou-se “pavers”e de-
pois de não resistir a uma segunda
ressaca, nunca mais!

Quanto tempo já faz? No mínimo,
no mínimo, desde fevereiro de
2020.

E pelo visto, há de ficar lá, do jei-
to que está!

Quem faz caminhada e passa por
ali todos os dias enfrenta, na ida e
na volta, um trecho considerável de
um terreno íngreme e irregular que
os conduz a desviar pelo terreno
gramado.

Como se não bastasse, há tam-
bém num trecho, um buraco cava-
do no concreto da estrutura que
servia de guia e que se tornou há
meses um perigo iminente para to-
dos que por ali passam distraídos.

Nem pense em se distrair com o
mar. Quem ali cair ou virar o pé
pode se machucar bastante com
certeza! E quem vai arcar com essa
conta?

Esse tipo de coisa não pode tar-
dar para arrumar.

É responsabilidade da administra-
ção pública sim!

É um descaso escancarado que já
passou da hora de ser consertado!

Melissa Schirmanoff

Mulheres 31

Você já começou algo e parou
no meio do caminho?

Quem nunca, né?!
Por isso não importa como

você começa algo e sim como
você vai terminar o que come-
çou.

É necessário começarmos algo
e ir até o fim com aquilo, mais a
maioria das pessoas começa e
não consegue terminar.

Umas por falta de tempo, por
falta de organização ou porque
teve que abrir mão.

Algumas pessoas quando co-
meçam algo novo ficam super
empolgadas, animadas, fazem
planos e traçam metas.

Outras começam desanimadas
sem saber por onde ir.

Quem nunca?
Mas independente de como você

começam no meio do caminho
vem o desânimo e acabamos fa-
zendo de qualquer jeito.

Então, não deixe que o desânimo
te pegue.

Não fique desanimada, termine
o que começou mesmo se for para
abrir mão ou entregar.

Independente de entrega ou
abrir mão; aja corretamente, en-
tregue com capricho e não de
qualquer jeito.

Lembre-se que não importa
como você começa algo e sim
como você vai  concluir  o que
começou.

Você vai concluir com capri-
cho ou desleixo? Pense nis-
so!

Durante muitos e muitos anos de
docência, ouvimos de outras áreas
e até mesmo de profissionais sen-
sacionalistas em suas palestras, que
tudo mudou menos a escola. Foram
anos e anos engolindo a seco ou
apenas saindo dos auditórios por
ter a certeza que no cotidiano das
salas de aulas, tínhamos incorpora-
do os avanços da psicologia, e aque-
la criança que os pais não entendi-
am, tinham espaço nas antigas sa-
las de reforço. Sabíamos que aque-
la metodologia do feijão no algodão
revelaria no futuro, o engenheiro
ambiental, o matemático (...) que
aprendeu em tenra idade a fazer
projeções.

Muito antes do modismo dos jo-
gos em distintos cenários, tínhamos
a certeza de que a ludicidade pro-
porcionava e proporciona foco ab-
soluto e torna qualquer atividade
espontânea e produtiva, mas mui-
tos acreditavam que era apenas um
joguinho e que a criança ou adoles-
cente estava perdendo tempo na
escola, afinal, em vez de aprender,
estavam jogando com os colegui-
nhas. Em tempo, temos distintas
teorias que embasam o trabalho
lúdico para aprendizagem que per-
passam desde Froebel até
Csikszentmihalyi com sua Teoria do
Flow.

Como nossa carreira é longa, du-
rante muitos anos percebemos que
surgem receitas que se dizem mila-
grosas, ou seja, empresas de even-
tos que pegam alguma tendência e
começam a espalhar aos quatro
ventos que descobriram o eldorado
na aprendizagem. Desconfie, des-
confie sempre!  Afinal, aprendiza-
gem acontece do plural para o sin-
gular, ninguém pode aprender por
outrem. O que nós professores po-
demos fazer é utilizar diferentes
estratégias de transposição didáti-
ca, a partir de recursos analógicos
e digitais, do papel político, respei-
tando os limites e limitações do es-
tudante e famílias, na certeza de
que nossa profissão somente exis-
te por termos um estudante e seus
familiares do outro lado, e mesmo
que não saiba ou compreenda, a
aprendizagem é o que libertará e o
aprisionará nessa sociedade líquida
e exponencial.

Somos rotuladas como as “tias”,
aquelas que não tem poder econô-
mico, de dinossauros, as que usam
colar de pérolas e laquê no cabelo
(...). Vamos esclarecer rapidamen-
te, não somos “tias”, pois fazemos
que a aprendizagem cause estra-
nheza diante da realidade da vida,
ou melhor, somos para muito além
de lembranças de domingo depois
do almoço, estamos presentes cin-
co dias por semana, e quando na
Educação Infantil, oito horas por
dia, ensinamos convivência, as pri-
meiras letras e o filosofar com Pe-
queno Príncipe. Quanto ao sermos
dinossauros, mesmo antes da
pandemia, já tínhamos assumido

Chega de piadas que os
professores não mudam:

nós somos inovadores por
essência e a educação é a

luz no fim do túnel
que com a linguagem de programa-
ção LOGO podíamos ensinar prin-
cipalmente para aqueles que ti-
nham dificuldade. Uma pequena
tartaruga já fez muita diferença na
vida de muitos adultos empreende-
dores.  Pérolas e laquê, somos vai-
dosas, e sim, nossos estudantes
merecem nos reconhecer como se
estivéssemos com aquele visual de
festa, pois toda aula é um encontro
social para o desenvolvimento da
aprendizagem, e o florescimento de
um ser mais humano.

Pense na atuação dos professores
e professoras para além de rótulos,
se é tradicional ou inovadora, se
tem competências digitais (...), afi-
nal, eles têm feito seu papel social,
e com erros e acertos, saímos de
um país que vivia num mar de anal-
fabetos na virada do século XX, para
18% da população brasileira com
Educação Superior no século XXI.
Ainda temos muitas lutas em prol
de ensinar tudo para todos, abran-
ger a diversidade social ainda é um
grande desafio, porém, respeitar a
inteligência e os sentimentos dos
aprendizes, conforme preconizou
Comênio, ainda é fundamental, as-
sim, rótulos apenas caem pelo tem-
po diante do legado dos professo-
res pela educação do nosso país.

O que temos certeza é que a soci-
edade precisa de HUMANOS éticos,
responsáveis por seus atos e
corresponsáveis pelo desenvolvi-
mento social, felizes pela conquis-
ta do amor da sua vida, do respeito
dos seus familiares, amigos e cole-
gas, que consigam enxergam o ou-
tro e exerçam alteridade e compai-
xão.

Se ainda não está convencido que
somos inovadores por essência, de-
dique cinco minutos do seu tempo
e veja inúmeras superações no últi-
mo semestre. Seu filho, seu sobri-
nho (...) continuam aprendendo,
pela televisão, por material, por
mensagem (...). Finalmente essa
criança, esse adolescente, esse ido-
so está sendo visto. E se não acre-
ditar no poder transformador da
educação, pare o mundo com seu
poder avassalador e sua carreira de
sucesso e tenha apenas humildade
de parabenizar aquela professora
que te ensinou as primeiras letras.

Parabéns para nós professores, e
que possamos acreditar todos os
dias que podemos trazer o Huma-
no do Humano. E a partir de nossa
concepção cristã “nunca, jamais
desanimes embora venham ventos
contrários”. Parabéns, parabéns,
parabéns.

Autoras:
Dinamara P. Machado é diretora

da Escola Superior de Educação do
Centro Universitário Internacional
Uninter.

Gisele do Rocio Cordeiro é coor-
denadora da área de educação do
Centro Universitário Internacional
Uninter.

Acredito que todos já ouviram
algo como: Cozinhar é um ato de
amor… E é verdade.

Se cozinhar é amor, a cozinha é o
coração, que tem como função
“bombear vida” para todo o siste-
ma complexo composto por pesso-
as, denominado casa. Afinal, comi-
da é o que nos move, de diversas
formas e por inúmeros motivos.
Seja apenas apreciando ou fazendo,
o que importa é seu valor e impor-
tância em nosso cotidiano.

Não sigo nenhum tipo de alimen-
tação específica, como vegana, ve-
getariana, macrobiótica etc, mas a
alimentação natural, principalmen-
te composta por produtos orgâni-
cos me fascina, apesar de nem sem-
pre conseguir encontrar ou resistir
à algumas besteirinhas do dia a dia,
o que na minha opinião faz parte
da vida.

Se faz parte da vida, vamos fazer
com que fique “leve” também, ten-
tando encontrar o lado bom de
tudo, aquela história do copo meio
cheio rs.

A receita de hoje não é toda na-
tural assim, mas também não é pre-
judicial, pelo contrário, nesse calor
fica difícil resistir a um sorvete e os
que compramos de potes industri-
alizados por ai, em sua maioria, são
cheios de estabilizantes e gordura
vegetal hidrogenada, que em minha
opinião, faz muito mal a saúde.
Além de render um pote cheio de
1,5L, esse sorvete é prático e fácil
de fazer.

Sorvete caseiro de coco

Ingredientes:

1 caixinha de Flan de coco
1/2 coco natural ralado no ralo

médio
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite

Modo de preparo:

Faça o flan de acordo com as ins-
truções  descritas na caixinha e dei-
xe esfriar. Colocar no liquidificador
com o leite condensado e creme de
leite e bater por 3 minutos.

Despejar num pote de sorvete ou

Cozinhar é Amor!

outro pote que saibam 1,5 L. Colo-
car no congelador por 24 horas.

Retire do congelador e deixe der-
reter um pouco, em média 20 mi-
nutos. Com uma colher ajude a se-
parar em “blocos” o sorvete já meio
derretido e bata com a batedeira
(no início é difícil por causa dos pe-
daços) até formar um creme. Bata
por 5 minutos, vai perceber que ele
vai aumentar o volume. Misture o
coco ralado com uma colher e vol-
te para o freezer. Sirva após 3 ho-
ras.

Aproveite a época do abacaxi e
faça uma deliciosa calda para acom-
panhar!

Dicas:
Dá para fazer com qualquer sabor

de flan ou gelatina. Faça combina-
ções e aproveite sempre para mis-
turar após bater, frutas frescas,
como morango, manga, abacaxi...

Bicho-preguiça é
resgatado na rodovia

Rio-Santos

Resgate ambiental

Equipe da Polícia Ambiental
avistou o bicho-preguiça no meio

da rodovia enquanto
passava pelo local.

Um bicho-preguiça foi resgatado
na quarta-feira (14) enquanto atra-
vessava a rodovia Rio-Santos, em
Ubatuba.

Segundo a Polícia Ambiental, o
animal foi encontrado quando a
equipe policial passava pelo local e
avistou ele no meio da rodovia.

Os policiais bloquearam a ave-
nida para remover o bicho-pre-
guiça com segurança. Ele foi co-
locado na mata em seguida.

D e  a c ord o  c o m  a  Po l í c i a
Ambiental, é comum que espé-
c i es  c o m o  o  b i c h o - p re g u i ça
atravessem as rodovias que cor-
tam áreas de mata, o que pode
causar atropelamentos. A orien-
tação é que motoristas devem
redobrar atenção nestes tre-
chos.
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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  24 e 25 de outubro, não circulará em

versão impressa. Ela estará disponível em nosso site

(https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Educação

Legislativo

Comunicado importante- Unimed
Prezados associados,

Informamos que a Unimed não reajustou os valores dos meses

de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 para quem

mudou de faixa etária.

Como os boletos da Aciu foram enviados no início deste  ano, por

favor, verificar aqui no balcão de atendimento da ACIU para ver se

você tem direito ao desconto ok? (Lembramos que o banco não

fornece o desconto...só aqui na entidade).

Mais informações (12) 3834 1449.

Inscrição pode ser feita online e
é obrigatória para permanência

na rede

Foi prorrogado para segunda-fei-
ra (19) o prazo para estudantes da
rede estadual realizarem a
rematrícula para o ano letivo de
2021. A solicitação pode ser feita
pelo aplicativo Minha Escola SP, dis-
ponível para iOS e Andorid ou pela
plataforma Secretaria Escolar Digi-
tal (SED) (https://
sed.educacao.sp.gov.br/saiba-
como-acessar).

Caso não consiga realizar a
rematrícula online, o responsável
ou aluno maior de 18 anos pode
comparecer na escola, diretoria de
ensino ou posto do Poupatempo e
efetuá-la presencialmente. Nesta
sexta-feira (16) não haverá expedi-
ente nas escolas e diretorias de en-
sino, pois o Governo do Estado
transferiu para esta data o ponto
facultativo de 15 de outubro, Dia do
Professor.

Todos que desejarem têm vaga
garantida na rede estadual, porém
é obrigatória a manifestação de in-
tenção através da rematrícula. Ela
garante que os alunos continuem os
estudos na mesma unidade escolar,
caso ela tenha a série ou ano reque-
rido.

4º ano do ensino médio opcional

Os alunos que desejarem tam-
bém terão a opção em 2021 de
cursar o 4º ano do ensino médio
para aprofundar os conhecimentos
e corrigir possíveis lacunas na
aprendizagem em determinadas
disciplinas. A medida visa contri-
buir com a formação integral dos
alunos e apoiá-los no ingresso ao
ensino superior, se assim deseja-
rem.

Prazo final para rematrícula de
alunos na rede estadual é

prorrogado até segunda-feira (19)

Para isso, os interessados já de-
vem manifestar interesse em per-
manecer na rede na estadual e cur-
sar o 4º ano e posteriormente con-
firmar esta solicitação em dezem-
bro. Ele também deve escolher en-
tre 3 e 13 disciplinas para compor
seu currículo. A oferta de vagas vai
variar de acordo com a disponibi-
lidade da escola.

Em janeiro serão oferecidas au-
las de reforço para os alunos que
optarem.

Atividades complementares

No momento da matrícula, alunos
e responsáveis poderão selecionar
oportunidades adicionais ofereci-
das pela Secretaria Estadual da Edu-
cação como os cursos idiomas ofe-
recidos pelos Centro de Estudos e
Línguas; o modelo de ensino técni-
co do Novotec desenvolvido em
parceria com o Centro Paula Souza;
o 4º ano opcional do ensino médio;
e a matrícula em escolas de tempo
integral.

Na modalidade que permite que
os estudantes cursem o ensino mé-
dio integrado ao técnico na mesma

escola e no mesmo turno, o Litoral
Norte está oferecendo as seguintes
oportunidades:

Ubatuba
Em Ubatuba, três opções de cur-

sos estão sendo oferecidos: Guia de
Turismo, Serviços Jurídicos e
Marketing.

Na Escola Estadual Idalina do
Amaral Graça será oferecido os cur-
sos de marketing e serviços jurídi-
cos no período da manhã e no Ca-
pitão Deolindo de Oliveira Santos
são oferecidos os cursos de guia de
turismo e serviços jurídicos no pe-
ríodo da tarde.

Caraguatatuba
Em Caraguatatuba as opções são

de guia de turismo no período da
tarde na escola Alcides de Castro
Galvão e de logística e administra-
ção no período da manhã na esco-
la Antonio Alves Bernardino.

São Sebastião
Na Escola Estadual Profª Maisa

Theodoro da Silva são oferecidos os
cursos de guia de turismo no perío-
do da tarde e marketing no perío-
do da manhã.

Outras duas propostas aprova-
das criam área de descanso para
profissionais da saúde e penaliza

descarte irregular de entulho

Por unanimidade, vereadores de
Ubatuba aprovaram na 31ª sessão
de 2020, a revogação da lei munici-
pal nº 2.368/2003 que trata do mo-
delo de ocupação de solo destina-
do a igrejas, fixando uma área mí-
nima de mil metros quadrados para
construção.

O tema já havia sido abordado em
audiência pública há duas semanas
por tratar-se de questão vinculada
ao Plano Diretor da cidade, com a
presença de pastores das diversas
denominações evangélicas que cor-
roboraram a necessidade de se re-
vogar a lei de 2003.

O texto detalha não apenas tama-
nho do terreno mas impõe outras
normas, além de área mínima de
mil metros quadrados. Pede, por
exemplo , taxa de ocupação míni-
ma de 50% do lote, um  coeficiente
máximo de aproveitamento de
1,50, impermeabilização 0,50, fren-
te mínima de 15 metros, recuo mí-
nimo de frente com 4 metros e 2
metros de fundo por outros 2
metros de cada lado com estacio-
namento ocupando 30 % do lote e
um prédio com altura máxima de 12
metros.”

Na audiência o pastor João Carlos,
presidente do Conselho de Pastores
de Ubatuba, disse que “95% das
igrejas do Município não tem con-
dições de seguir a lei, construindo
em área de mil metros quadrados.
A construção deve tomar pelo me-
nos 50% da área. E se formos cons-
truir igreja no Centro de Ubatuba
já não se encontra mais nenhuma
área livre com essas dimensões”.

Dados disponíveis do IBGE mos-
tram que a população católica ain-
da predomina em Ubatuba com 37
mil habitantes declarados contra 25
mil evangélicos entre uma minoria
espirita ou outras crenças.

Câmara Municipal revoga Lei
de uso e ocupação do solo na

construção de novas
igrejas na cidade

Entulho - Projeto de Lei nº 90/20,
do vereador Reginaldo “Bibi” (Cida-
dania), fixa “penalidades aos propri-
etários de veículos ou carroças que
promovam descarte irregular de
lixo, entulho e podas de árvores em
locais públicos ou privados no Mu-
nicípio de Ubatuba”.

O poder público deverá sinalizar
locais liberados para este descar-
te, advertir o infrator num primei-
ro momento e apreender carrinhos
ou carroças na reincidência. Lei an-
terior não inclui carrocinhas de
mão.

O vereador proponente diz que
“há vários locais na cidade com
descarte irregular, no Perequê Açu,
no Aeroporto, em beira de rio.  A
Prefeitura manda limpar de manhã
e à tarde já está sujo de novo. Tem
que recolher os carrinhos, está
muito desordenado”, enfatizou.

Repouso e alimentação – Já o
Projeto de Lei nº 91/20, do Ver.
Ricardo Cortes (Podemos),pede a
disponibilização de espaço de re-
pouso e alimentação adequada
para os profissionais de saúde nos
locais de prestação destes serviços
no município. O local deve ser pro-
vido de mobiliário adequado, con-
forto térmico e acústico, equipado

com instalações sanitárias e ter
área compatível com o número de
funcionários.

Na justificativa está dito que
o “projeto visa principalmente
os funcionários do SAMU ou
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência”. O vereador pro-
ponente  fez  um convi te  aos
demais “para fazer uma visita
às dependências do SAMU para
ver como sofrem. Na hora de
descanso a casa chove dentro,
está mal localizada, dentro de
um terreno baldio do DNIT, não
tem melhoria nenhuma, casa
está caindo aos pedaços, com
porta  quebrada,  a lo jamento
péss imo,  não tem fax ine i ra .
Como queremos que pessoas
que nos prestem socorro, vi-
vam em s i tuações  p iores  do
que o cidadão que eles foram
buscar.”

Para Ricardo Cortes o “O SAMU é
um órgão eficiente para nossa ci-
dade. A Policia Militar tem alimen-
tação, tem alojamento mas nos
postinhos também não tem lugar
pra descansar, conforto na sua
hora de descanso. Na Santa Casa
também não, pessoal precisa des-
cansar”, reforçou.
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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  24 e 25 de outubro, não circulará em versão impressa. Ela
estará disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Turismo

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 Litoral Norte de São Paulo pos-
sui uma natureza marinha que pro-
porciona ricas experiências de turis-
mo náutico. Além disso, as cidades
que englobam a região turística –
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela,
São Sebastião e Ubatuba – possu-
em completa estrutura de serviços
como marinas, portos de embarque
e desembarque e empresas que re-
alizam passeios náuticos, o que
comprova um grande potencial a
ser explorado pelos visitantes.

Privilegiado pelos recursos natu-
rais que formam ilhas, lagoas, prai-
as escondidas, baias e enseadas, o
Litoral Norte aposta no turismo ná-
utico como prática para qualificar
o turista, principalmente na tempo-
rada, e desenvolver uma forma de
turismo sustentável.

O Circuito Litoral Norte, consórcio
que engloba as cinco cidades da re-
gião turística e atua na gestão inte-
grada e focada no desenvolvimen-
to conjunto do setor, somando
equipamentos e serviços turísticos,
apresenta a seguir alguns dos prin-
cipais atrativos náuticos locais. Con-
fira:

Bertioga

Muito além de seus 33 quilôme-
tros de praias, Bertioga abriga uma
das maiores bacias hidrográficas do
Litoral de São Paulo, sendo que, três
das suas principais sub-bacias so-
mam mais de 600 km² de extensão.

Sendo assim, a cidade é cenário
para os mais variados passeios de
barco, escuna, lancha, até prática
de canoagem e pesca esportiva.

Além disso, o Canal de Bertioga,
com 30 quilômetros de extensão,
reúne atrativos como o Forte de São
João, manguezais e a foz do Rio
Itapanhaú. E, por falar em rio, o
destino ainda abriga cursos de água
doce como o Silveira, na divisa com
São Sebastião; o Bananal,
encravado na exuberante Mata
Atlântica; e o Jaguareguava, de
águas cristalinas, entre outros.

“O turismo náutico é uma das
principais alternativas de desenvol-
vimento turístico de Bertioga, sen-
do um grande gerador de empregos
e renda. Com nossa costa marítima
diversificada e nossos rios navegá-
veis, o turista pode experimentar as
diversas modalidades existentes
como vela, canoagem, pesca espor-
tiva, observação de peixes, surf,
mergulho e várias outras. É um tu-
rismo com alto valor agregado e
com ticket médio bem acima do tra-
dicional turismo de praia e sol”, afir-
ma o secretário de Turismo de
Bertioga, Ney Carlos da Rocha.

Caraguatatuba

Caraguatatuba, com seus 40 qui-
lômetros de faixa de areia, também
é parada ideal para praticar ativida-
des náuticas. Além de diversas be-
lezas naturais, a cidade reúne bons
serviços de marinas, que se concen-
tram principalmente nas praias de
Tabatinga, Martim de Sá e Porto
Novo.

Seja em um passeio de lancha ou
escuna, é possível conhecer lugares
como os ilhotes da Cocanha, a pou-
co mais de um quilômetro da praia
de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de ma-
riscos do Estado, com 36 mil m² e

Turismo náutico é opção de
atividade sustentável no

Litoral Norte de São Paulo

uma produção que pode chegar a
até 160 toneladas por ano.

E também a Ilha do Tamanduá,
com 1.133 m², que é coberta por
vegetação natural e conta com cin-
co praias: do Fogaça, da Fazenda,
do Meio, da Laje e do Sururueiro.

Quem opta pelo turismo náutico
em Caraguatatuba pode praticar,
ainda, atividades como mergulho
ou jet ski, além de pesca esportiva.

“O turismo náutico, nos últimos
quatro anos, passou por um desen-
volvimento bastante positivo na ci-
dade de Caraguatatuba, já que nós
previmos, entre outras coisas, a
ampliação de píeres e a permissão
de taxi boat, fazendo com que o
turista possa ir de uma praia a ou-
tra. Esse segmento traz um público
diferente, que investe um pouco
mais, e que, dependendo do que
lhe é proporcionado, traz sua pró-
pria embarcação – já que temos
marinas de norte a sul da cidade; e
agora, também, com o
enrocamento do rio Juqueriquerê,
poderemos oferecer um produto
ainda mais diferenciado, com mar
e rio para navegação”, diz a secre-
tária de Turismo de Caraguatatuba,
Maria Fernanda Galter Reis.

Ilhabela

Listada entre os principais desti-
nos náuticos do país, Ilhabela con-
ta não apenas com estrutura para
passeios de barco, como também
para atividades de vela e navios de
cruzeiro.

Os velejadores encontram na cos-
ta da cidade um dos ambientes mais
propícios para prática do esporte
durante o ano inteiro; não à toa o
destino é conhecido como Capital
da Vela e recebe diversas competi-
ções.

E, para os visitantes em geral, os
passeios de escuna ou flex boat le-
vam até as praias mais paradisíacas
como Bonete, Jabaquara,
Castelhanos e da Fome – sendo que
esta é acessada apenas por mar.
Além das mais de dez ilhas, ilhotes
e parcel que são propícios para
mergulho e outras atividades.

Segundo a secretária de Desenvol-
vimento Econômico e Turismo de
Ilhabela, Bianca Colepicolo, esse é
um segmento em que a cidade
aposta para o seu desenvolvimen-
to sustentável. “Temos cerca de
1500 embarcações que moram
aqui, além de todas as que recebe-
mos de fora. Entre serviço de bor-
do, manutenção e pessoas ligadas
às marinas, essa é uma área muito
importante para geração de empre-
go e renda em Ilhabela”.

São Sebastião

Em São Sebastião, os passeios de
barco levam, principalmente, a al-
guns dos melhores pontos de mer-
gulho do Litoral Norte. O destaque
fica por conta do Arquipélago de
Alcatrazes, reaberto para visitação
em 2019.

A 45 quilômetros da costa de São
Sebastião, o lugar é um reduto de
natureza ainda pouco explorado e
abriga uma paisagem que inclui
enormes rochedos arredondados e
vegetação de Mata Atlântica, além
de mar cristalino e rica vida mari-
nha, incluindo mais de 1300 espé-
cies como tartarugas, arraias e gol-
finhos.

Mas os roteiros náuticos levam,
ainda, a ilhas como a dos Gatos, que
abriga ruínas de uma antiga cons-
trução e águas transparentes; a das
Couves, próxima à Barra do Sahy; e
a do Montão de Trigo, entre a en-
seada de Bertioga e o Canal de São
Sebastião.

“Em destaque ao turismo náutico,
podemos afirmar que as ações fo-
ram tomadas de forma gradual e
criteriosa. Desde quando foi reaber-
to, com 50% de sua capacidade
(embarcações) e obedecendo a to-
dos os protocolos sanitários e
distanciamento, até as mudanças
de fase, passando pela amarela e,
por fim, a verde, com 100% da em-
barcação liberada. Outro fato im-
portante para este segmento é que,
no dia 13 de outubro, foi revogado
o decreto municipal que proibia a
entrada de veículos de fretamento
de turismo em nossa cidade, para
o turismo de um dia, cuja permis-
são somente é possível para o bal-
neário dos trabalhadores, haja vis-
ta que conforme lei municipal 1694/
2004 essa atividade é proibida em
qualquer outra praia do município,
bem como foi revogada a proibição
para os veículos de fretamento tu-
rístico que solicitam entrada no
município para outros fins a exem-
plo do turismo náutico (pesca e
lazer); assim como, no mesmo dia,
ocorreu a formatura da turma do
curso MAC (marinheiro auxiliar de
convés) e MAM (marinheiro auxili-
ar de maquina), totalizando 35 alu-
nos, curso realizado em parceria
com a Marinha do Brasil e Secreta-
ria de Meio Ambiente”, reforça a
secretária de Turismo de São Sebas-
tião, Adriana Balbo.

Ubatuba
Em Ubatuba, os passeios náuticos

já são bastante populares entre os
visitantes e oferecem uma oportu-
nidade de conhecer um pouco mais
de sua extensa costa de um ângulo
diferente.

Seja para conhecer praias mais
afastadas ou ilhas, as escunas e lan-
chas são uma boa opção para esca-
par do agito terrestre entre os la-
dos Norte e Sul da cidade.

Ali, os destinos mais indicados
para um roteiro pelas águas são: A
Ilha Anchieta, segunda maior ilha
do litoral de São Paulo com 828
hectares; a Ilha das Couves, paraí-
so que abriga duas praias calmas e
um mar verde transparente ideal
para mergulho; a Praia das Sete
Fontes, com mar tranquilo e uma
pequena gruta; e as Ilhas do
Prumirim, da Selinha – com uma
das menores praias do mundo - e
dos Porcos.

“O segmento náutico é muito im-
portante para toda a região e com-
provamos isso vendo a quantidade
de marinas, barcos circulando e
passeios que são organizados entre
as cidades do Litoral Norte. Esse
segmento acaba contribuindo bas-
tante para que a cadeia produtiva
do turismo seja ativada por comple-
to”, finaliza o secretário de Turismo
de Ubatuba, Potiguara do Lago.

O Circuito Litoral Norte reúne as
principais experiencias e fornecedo-
res do turismo náutico no site:
http://circuitolitoralnorte.tur.br/
experiencia/17/Turismo-Nautico

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

Criado pelo Sidia Instituto de
Ciência e Tecnologia, o app conta

com versões gratuitas e
customizadas de acordo com as

necessidades das empresas.

O aplicativo Info Saúde, criado
pelo Sidia Instituto de Ciência e
Tecnologia para ajudar na preven-
ção à Covid-19, está sendo usado
hoje em 15 países, incluindo o Bra-
sil. Já são mais de 3,5 mil usuários
acompanhados nas empresas onde
trabalham, em países como Chile,
Argentina, Bolívia, Paraguai, Equa-
dor e Estados Unidos, entre outros.

Criado no auge da pandemia da
Covid-19, o Info Saúde, tinha como
objetivo principal monitorar a saú-
de dos colaboradores que estavam
trabalhando em home office. Ao
invés de receber informações por e-
mails ou ferramentas de mensagem
instantânea, sem uma visão centra-
lizada do que estava ocorrendo di-
ariamente com as pessoas, foi de-
senvolvido um app mais aderente
à realidade, facilmente utilizado
pelos usuários por meio de celula-
res Android e versões web para ou-
tras plataformas.

Cada colaborador respondia a um
questionário, desenvolvido com
base em entrevistas com especia-
listas de saúde, que davam uma di-
mensão dos sintomas relativos à
Covid-19. Na possibilidade de estar
infectado, o colaborador seguia um
protocolo da área de Saúde, passan-
do a ter o devido acompanhamen-
to de especialistas do time de Saú-
de do Trabalho.

Já no retorno às atividades, o Sidia
manteve o aplicativo e o associou a
um passaporte de acesso ao prédio,
só liberado para quem não apresen-
tava sintomas que se enquadrassem
como característico da Covid-19.
Isto deu muito mais segurança e
proteção tanto para quem estava
indo trabalhar quanto para quem
estivesse suspeito de contágio.

“Desta forma, foi possível orien-
tar as pessoas de forma processu-
al, dando atendimento rápido e
mais preciso diante da crise, mes-
mo no home office sem o contato

Monitoramento

Aplicativo brasileiro que
monitora Covid-19 já está em

uso por 15 países

físico, tão relevante na gestão e
apoio das pessoas”, ressalta a coor-
denadora da área de Saúde do Sidia,
Siglia Michiles. Ela explica que hoje,
eles têm praticamente um raio-x
rápido sobre o estado de saúde dos
colaboradores, podendo atuar pre-
ventivamente inclusive em situa-
ções não relacionadas ao
coronavírus.

A simplicidade do Info Saúde, em
conjunto com a visualização das res-
postas e orientações de saúde pela
gestão das empresas, atraiu grandes
marcas como a Samsung, bem
como o Governo de Pernambuco,
e atualmente já há mais de 3,5 mil
usuários utilizando o app em 15
países, nas versões em português,
inglês e espanhol.

Hoje, o app está disponível de for-
ma gratuita através do endereço
http://infosaudeapp.sidialab.com/ ,
mas é possível também fazer ver-
sões customizadas de acordo com
a necessidade de cada empresa.
Neste caso, é preciso solicitar um
orçamento.

“O maior interesse do Sidia é ge-
rar um amplo alcance do Info Saú-
de, possibilitando um maior cuida-
do nesse momento inusitado nos
ambientes corporativos por conta
da pandemia, dissipando da melhor
forma os focos de contágio e orien-
tando os times de Saúde e RH das
empresas no cuidado com a saúde
das pessoas, seu bem mais valioso”,

explica a gerente sênior da Unida-
de de Negócios do Sidia, Jacqueline
Freitas, informando ainda que o app
vai ganhar novas funcionalidades
que serão anunciadas em breve.

Sobre o Sidia

O Sidia Instituto de Ciência e
Tecnologia é hoje o maior instituto
de pesquisa, desenvolvimento e
inovação do Brasil com sedes em
Manaus (AM) e São Paulo. É respon-
sável por implementar soluções di-
gitais inovadoras para o mercado
local e global.

Fundado em 2004, o Sidia atua
no desenvolvimento de software
embarcado para dispositivos mo-
bile e smart TVs, com competên-
cias em projetos de automação
para a indústria 4.0, saúde e vare-
jo, utilizando plataformas e apli-
cações em realidade aumentada,
realidade virtual, inteligência ar-
tificial e criação de games de clas-
se mundial.

Como entidade privada, o Sidia
é formado por pessoas incríveis,
das mais variadas formações inte-
lectuais e culturais, com diferen-
tes visões de mundo e apaixona-
das por inovação, seu DNA. É este
potencial  humano al iado à
tecnologia que os move a contri-
buir para uma sociedade melhor,
tornando a vida das pessoas mui-
to mais fácil e divertida.

Por meio de fotos, vídeos e do co-
nhecimento especializado de guias tu-
rísticos é possível viajar sem sair de
casa e diminuir a saudade de diver-
sos locais. Essa é a proposta do Tour
Virtual iFriend, que começou a ser
ofertado em setembro, gratuitamen-
te, e seguirá neste mês com novas
atrações. A Cidade de Aparecida, que
pela primeira vez não recebeu romei-
ros neste ano, por causa da pandemia
provocada pelo novo coronavírus,
será a próxima parada, no dia 19 de
outubro, às 20h.

Com duração estimada entre 1h e
1h30, serão apresentados aos parti-
cipantes as curiosidades locais e os
ambientes mais visitados, como a
Basílica Antiga, o Museu de Nossa
Senhora, o Monumento da Nossa Se-
nhora e a Passarela da Fé. As inscri-
ções dos interessados poderão ser
realizadas até o dia do evento no link
disponibilizado nas páginas do
Facebook e Instagram do iFriend.

A plataforma, que conecta guias lo-
cais a viajantes, vem se adaptando
para atender às novas necessidades
dos turistas desde as mudanças im-
postas pela covid-19. Nesse contex-
to, os tours virtuais foram lançados.
Desde então, já foram visitados o Cen-
tro Histórico e o Novo Centro, ambos
de São Paulo, e a cidade turística
Campos de Jordão.

Já para o mês de outubro, além da
Cidade de Aparecida, serão visitadas
virtualmente Holambra, reconhecida
pelas flores, e atrações de São Paulo
para as crianças. Todos esses passei-
os poderão ser vivenciados pessoal-

Passeio virtual

Tour Virtual é opção gratuita
de viagem sem sair de casa

mente pelos interessados e foram
montados com exclusividade pelos
guias cadastrados na plataforma.

De acordo com Leonardo Brito, CEO
do negócio criado em 2018, após o
primeiro tour, mais de 50 pessoas se
cadastraram na página de inscrição,
específica para os guias, para ofertar
os passeios virtuais por meio do ser-
viço. Ele ressalta ainda que, apesar de
não proporcionar algumas das expe-
riências que só são possíveis pesso-
almente, esse tipo de atividade tem
um grande diferencial. “Muito mais
lugares podem ser visitados e o co-
nhecimento é amplificado”, comenta.
Saiba mais em https://
c a m p a n h a . t h e i f r i e n d . c o m /
tourvirtual_cadastro.

Serviço:
Tour Virtual iFriend – Cidade de

Aparecida
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Data: 19 de outubro
Horário: 20h
Link para cadastro: https://

youtu.be/X2bganFHheE
Gratuito

Sobre o iFriend
O iFriend é uma plataforma de

marketplace que conecta viajantes a
guias locais, profissionais ou àquela
pessoa que conhece tudo sobre a cul-
tura do local visitado, proporcionan-
do experiências de turismo persona-
lizadas. Também oferece mais de 150
roteiros de viagem em pacotes fecha-
dos em todos os continentes. Desde
2018, está presente no Brasil e segue
se expandindo. Ainda, conta com um
escritório nos Estados Unidos, para
onde a maior parte dos viajantes se
deslocaram desde o lançamento do
sistema – o destino fica atrás apenas
da Itália e França.



Página 5A CidadeUbatuba, sábado e domingo, 17 e 18 de outubro de 2020

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.

Orçamento de Editais
acidadeubatuba@gmail.com

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

Ciclista,

nunca ande

na contramão

na ciclofaixa!

Respeite a

sinalização

de trânsito.

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

Propaganda é alma do negócio!

Quem é sempre visto, jamais será esquecido...
Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

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

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

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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  24 e 25 de outubro, não circulará em versão impressa. Ela
estará disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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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  24 e 25 de outubro, não circulará em

versão impressa. Ela estará disponível em nosso site

(https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Editais & Comunicados

Energia elétrica

Edital de Convocação da Assembléia Geral
Ordinária de Associados Efetivos

Ficam convocados os Associados Efetivos da ADD – Associação
Domingas Dias a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser reali-
zada em 23.11.2020, às 18:30 horas, em 1ª convocação, e às 19:00 ho-
ras, em 2ª convocação, com qualquer número de participantes Rua Te-
nente Alberto Spicciatti, 120 Barra Funda, São Paulo - SP – CEP 01.140-
130 “Esquina com Av. Marques de São Vicente, 1200”. Estaremos ado-
tando os protocolos de segurança COVID-19, como estabelece ou
distanciamento e uso de máscara no local. A ordem do dia será:

1. Exame e votação da prestação de contas relativamente ao período
de 01.01.19 a 31.12.19;

2. Relatório de Inadimplentes, Acordos e Cobranças feitas pelo Jurídi-
co;

3. Orçamento Projeto Jundu e amostragem da área;
4. Outros assuntos de interesse da Associação:
a) Proposta para adequação das lixeiras: Referente a impactos

Ambientais “Resíduos Sólidos”;
b) Protocolos adotados sobre a COVID-19 na Associação;
c) Outros assuntos.

Lembramos que somente os Associados quites com suas obrigações
estatutárias terão direito de votar na Assembleia Geral, nos termos do
Estatuto

São Paulo, 09 de outubro de 2020.
Pedimos a gentileza que confirme a participação e o recebimento des-

te e-mail. Esta convocação não será enviada por AR.
Gerson Dias - PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Comissão de Moradores do Bairro V ila Morro do

Félix, vem através desta convocar a Assembléia de
Formação e Oficialização da Associação de Moradores
do Bairro do Félix, a ser realizada no dia 21/12/2020,
segunda-feira, a Rua Bela V ista, 136, a partir das
18:00 h.

Maria Lúcia Petitto - Presidente

Nova modalidade será
disponibilizada para os clientes
no dia do lançamento e todos
que aderirem à fatura digital

estarão aptos a utilizá-la nessa
primeira fase

A Elektro, empresa da
Neoenergia, vai oferecer a opção
de pagamento da conta de ener-
gia por meio do PIX já no dia 16 de
novembro, data marcada para
estreia do serviço no País. O novo
serviço digital para transferência
de valores criado pelo Banco Cen-
tral estará apto para uso por todos
os clientes da empresa que são
cadastrados na fatura digital de
energia.

Para cadastrar a fatura por e-
mail, basta acessar o site da
Elektro (www.elektro.com.br) e
clicar em “Todos os Serviços”, de-
pois em “Pagamentos e Faturas” e
por fim em “Fatura por E-mail”. O
cadastro é simples e rápido e o cli-
ente contribui para o meio ambi-
ente, evitando a impressão da fa-
tura em papel.

Em agosto, quando foi anuncia-
do o acordo entre o Banco Central
e a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) para utilização do
PIX em pagamentos da conta de
luz, a Elektro se prontificou a fir-
mar parceria com o Banco Itaú
para prover o serviço aos consu-
midores. Como estratégia da com-
panhia, a expansão do serviço para
toda a base de clientes será
faseada.

Elektro oferecerá
opção de pagamento
da conta de energia
via Pix a partir do

dia 16 de novembro

Como usar o PIX

Na primeira fase, o PIX ficará dis-
ponível, a partir do dia 16 de no-
vembro, para todos os clientes da
Elektro que recebem a conta de
energia por e-mail, ou seja, aqueles
que fizeram o cadastro para recebi-
mento da fatura digital. Os consu-
midores que ainda não optaram
pela digitalização da cobrança, po-
dem solicitar pelo site da distribui-
dora.

Ao receber a fatura digital, será
possível acessar o QR-Code no cor-
po da mensagem, no qual
direcionará o cliente para o paga-
mento usando o PIX. Basta apontar
a câmera do celular para o QR-Code,
que a tecnologia encaminha o cli-
ente diretamente para o sistema de
pagamento utilizado, seja através da
conta em banco ou pela carteira di-
gital como Mercado Pago e Pic Pay.
No caso do acesso via celular, o
redirecionamento é feito ao clicar
no PIX Link, disponibilizado ao lado
do QR-Code. Com o
redirecionamento, basta digitar a
chave escolhida durante o cadastro
(CPF, número do celular, endereço
de e-mail), que o pagamento é fei-
to de forma instantânea.

A outra opção de pagamento pelo
PIX é por meio de uma carteira di-
gital. Com esse formato, não é pre-
ciso ter conta em banco e pode ser
usado via cartão de crédito associ-
ado. O sistema de cadastramento de
chave segue o mesmo formato do
utilizado no banco.

Acompanhe as notícias

diariamente

 no site do jornal A Cidade
 https://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes sociais
facebook “Jornal A Cidade Ubatuba” e  instagram
@acidadeubatuba

Monitoramento ambiental

Em setembro de 2020 foram
monitoradas 132 praias do litoral
Norte de São Paulo, sendo 57 em
Ubatuba, 15 em Caraguatatuba, 31
em São Sebastião e 29 na Ilhabela.

Ao longo do período, em 99 prai-
as do litoral norte (75 %) continham
alguma evidência de lixo e foram
classificadas na categoria “Traço”,
seguido do “Ausente” (45,5 %) e 6,1
% que se classificaram como inacei-
tável. De acordo com a média men-
sal, nenhuma praia foi classificada
como “Caótico”.

Ao longo do mês, em Ubatuba,
foram realizados 1070 registros,
67,7% classificados como “Traço”,
seguido do “Ausente” (24,3%), “Ina-
ceitável” (6,6%) e “Caótico”(0,4%).
Em Caraguatatuba, de 450 regis-
tros, 53,3% foram classificados
como “Traço”, seguido do “Inacei-
tável” (37,6%), “Caótico” (4,4%) e
“Ausente” (4,3%). Em São Sebasti-
ão, de 930 registros, 54,0% foram
classificados como “Traço”, seguido
de “Ausente” (41,2%) e 4,8% inacei-
tável. Em Ilhabela, de 658 registros,
56,0% indicaram a categoria “Tra-
ço”, seguido de “Ausente” (43,1%)
e “Inaceitável” 1,0%. Situações clas-
sificadas como “Caótico” não foram
registadas neste mês.

Neste mês, as situações classifica-
das como “Caótico” foram
registadas nos municípios de
Ubatuba (Saco da Ribeira,
Matarazzo e Iperoig) e
Caraguatatuba (Porto Novo, Palmei-
ras e Pan Brasil), onde em meio a
uma grande quantidade de matéria
orgânica, ao longo da praia foram
encontrados diversos resíduos de
origem antropogênica.

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

Assim, foram determinadas qua-
tro categorias (metodologia pro-
posta por Earll et al., 2000(1), adap-
tada para nossa região) as quais:
Ausente: não há evidência de lixo;
Traço: predominantemente ausen-
te, com a presença de alguns itens

As imagens acima registram a situação “Caótica”, com várias acumulações de matéria orgânica e de
lixo ao longa da nas Praias de Iperoig e Matarazzo, em Ubatuba/SP (acima) e Praias Pan Brasil e Porto
Novo, em Caraguatatuba/SP, em setembro de 2020.

Instituto Argonauta e Aquário de
Ubatuba emitem a 23ª edição do
Boletim do Lixo no Litoral Norte

espalhados; Inaceitável: amplamen-
te distribuído com algumas acumu-
lações; Caótico: pesadamente con-
taminado com várias acumulações.

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

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

tituição: https://institutoargo-
nauta.org/publicacoes/

O Aquário de Ubatuba, o Institu-
to Argonauta e o Projeto Tamar fo-
ram as primeiras instituições a tra-
balhar na problemática do lixo ma-
rinho no Brasil e na região do Lito-
ral Norte.

Sobre o Instituto Argonauta
O @institutoargonauta foi funda-

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

Seja um Argonauta!
Para acionar o serviço de resgate

de mamíferos, tartarugas e aves
marinhas, vivos debilitados ou mor-
tos, entre em contato pelos telefo-
nes 0800-642-3341 ou diretamen-
te 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. Tam-
bém é possível baixar gratuitamen-
te o Aplicativo Argonauta, disponí-
vel para os sistemas operacionais
iOS (APP Store) e Android (Play
Store). No aplicativo, o internauta
pode informar ocorrências de ani-
mais marinhos debilitados ou mor-
tos em sua região, bem como infor-

mar ainda problemas ambientais
nas praias, para que a equipe do
Argonauta encaminhe a denúncia
para os órgãos competentes.

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

Conheça mais sobre o nosso tra-
balho em:
www.inst i tutoargonauta.org ,
w w w . f a c e b o o k . c o m /
InstitutoArgonauta/ e Instagram:
@institutoargonauta

Sobre o Aquário de Ubatuba
É o primeiro privado do Brasil

aberto à visitação do público e pio-
neiro no conceito de educação
ambiental por meio do contato di-
reto com animais. Destaca-se no
país pelos projetos e realizações ao
longo de 24 anos, completados em
fevereiro deste ano e foi o primeiro
Aquário a ter elasmobrânquios sob
cuidados humanos, um tanque de
águas vivas e um tanque de conta-
to no Brasil. A instituição, ainda,
possui certificado de bem-estar ani-
mal emitido pela Associação dos
Zoológicos e Aquários do Brasil
(AZAB) em parceria com a Wild
Welfare Worldwide e é premiada e
reconhecida por iniciativas práticas
de conservação e por ter sido a pri-
meira em colocar em exercício ini-
ciativas sustentáveis. Atende, gra-
tuitamente, estudantes de escolas
públicas da cidade mediante
capacitação de professores. O Aqu-
ário de Ubatuba está funcionando
mediante um rigoroso protocolo de
higiene, ainda mais restritivo do
que as recomendações dos órgãos
de saúde, das 10h às 18h em dias
chuvosos e das 13h às 21h em dias
sem chuva.

O endereço é Rua Guarani, 859,
Itaguá, Ubatuba/SP e telefone para
contato (12) 3834-1382.

Nunca ande na contramão
na ciclofaixas de Ubatuba.

Ciclista
respeite a
sinalização

do trânsito!!!

Jornal A Cidade, há 34 anos levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.
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Eleições 2020Falando de Saúde

Hospital Paulista alerta para o
diagnóstico e tratamento do

problema, que gera incômodo e
constrangimento

Conhecida também como mau
hálito, a halitose ainda está cerca-
da de dúvidas e preconceitos. De
acordo com a Associação Brasilei-
ra de Halitose (ABHA), 32% dos bra-
sileiros sofrem do problema, que
vai muito além de um mau odor. A
halitose pode levar a quadros de
depressão, ansiedade, dificuldade
em relacionar-se e insegurança. No
entanto, a maior parte dos pacien-
tes tem receio em procurar atendi-
mento, ou por vergonha ou por
achar que não há solução.

Entretanto, há tratamento para o
mau hálito. Para esclarecer as prin-
cipais dúvidas relacionadas ao as-
sunto, a otorrinolaringologista do
Hospital Paulista Lígia Maeda, es-
pecialista no tema, elaborou uma
série de mitos e verdades envolven-
do o problema.

As causas da halitose estão sem-
pre relacionadas à boca - MITO

A halitose, em sua maior parte,
tem causa multifatorial. A cavida-
de oral é responsável por 90% dos
casos, mas ela também pode ter
origem nasossinusal ou
gastrointestinal. Estresse, dietas
restritivas e mudanças hormonais
ainda são fatores agravantes do
quadro.

É possível desenvolver mau háli-
to mesmo com uma boa higiene
bucal - VERDADE

É possível ter halitose mesmo
com uma higiene adequada de toda
a cavidade oral. Podemos citar
como exemplo os quadros de rinite,
rinossinusite aguda ou crônica,
amigdalite, xerostomia, gastrite e
doença do refluxo gastro esofágico
dentre as doenças que podem ge-
rar mau hálito mesmo em indivídu-
os que praticam correta higiene da
boca.

Só há um tratamento possível
contra a halitose – MITO

Os tratamentos são individualiza-
dos e direcionados à causa. Na
maior parte dos casos, são realiza-
dos tratamentos contínuos e sem-

Mitos e verdades
sobre o mau hálito

pre com acompanhamento
multidisciplinar para garantir que
todas as possíveis causas do proble-
ma sejam corretamente
diagnosticadas e tratadas.

Não existe exame destinado a di-
agnosticar a halitose – MITO

Hoje em dia, o exame mais mo-
derno para identificar e quantificar
a halitose é o Oral Chroma. O apa-
relho é capaz de medir os três prin-
cipais gases causadores do mau há-
lito em apenas oito minutos. Ele
auxilia no diagnóstico, tratamento
e acompanhamento do problema.

Não há diferença expressiva em
casos de halitose entre homens e
mulheres – VERDADE

Os estudos mais recentes apon-
tam que não há uma diferença re-
levante entre gêneros nos pacien-
tes com halitose. Como o problema
pode ser multidisciplinar, as causas
estão associadas a diferentes doen-
ças e, consequentemente, recebem
uma série de influências.

Balas e chicletes podem resolver
o problema do mau hálito – MITO

O uso moderado de balas e chi-
cletes sem açúcar não causam ne-
nhum prejuízo ao paciente. No en-
tanto, eles apenas mascaram o sin-
toma. Não resolvem e podem levar
à piora na causa da halitose se não
houver o diagnóstico e o correto
tratamento. Utilizar somente balas
e chicletes apenas retarda a solu-
ção.

Adiar o diagnóstico e o tratamen-
to da halitose pode ser muito pre-
judicial ao paciente - VERDADE

Quando a halitose tem causa or-
gânica, postergar seu tratamento
leva ao agravamento da doença.
Além disso, gera prejuízo
psicossocial, como constrangimen-
to, depressão, ansiedade e dificul-
dade para se relacionar.

Sobre o Hospital Paulista de
Otorrinolaringologia

Fundado em 1974, o Hospital
Paulista de Otorrinolaringologia,
durante sua trajetória, ampliou sua
competência para outros segmen-
tos, com destaque para
Fonoaudiologia, Alergia Respirató-
ria e Imunologia, Distúrbios do
Sono, procedimentos para Cirurgia
Cérvico-Facial, bem como Buco
Maxilo Facial.

Em localização privilegiada, a 300
metros da estação Hospital São
Paulo (linha 5-Lilás) e a 800 metros
da estação Santa Cruz (linha 1-Azul/
linha 5-Lilás), possui 42 leitos, UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) e 10
salas cirúrgicas, realizando em mé-
dia, mensalmente, 500 cirurgias,
7.500 consultas no ambulatório e
pronto-socorro e, aproximadamen-
te, 1.500 exames especializados.

Referência em seu segmento e
com alta resolutividade, apresenta
índice de infecção hospitalar próxi-
mo a zero. Dispõe de profissionais
de alta capacidade e professores-
doutores, sendo catalisador de mé-
dicos diferenciados e oferecendo
excelentes condições de suporte
especializado 24 horas por dia.

Não realização do procedimento
não acarretará em suspensão de

pagamentos até o
fim de novembro

Os aposentados e pensionistas do
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) que não fizeram a prova de
vida entre março e outubro deste
ano não terão seus benefícios blo-
queados. A Portaria 1.053,
publicada no Diário Oficial da União
(DOU), na quinta-feira (15/10), pror-
roga a interrupção do bloqueio de
pagamentos de benefícios até o fim
de novembro.

A prorrogação vale para os
beneficiários residentes no Brasil e
no exterior. De acordo com a por-
taria, a rotina e obrigações
contratuais estabelecidas entre o
INSS e a rede bancária que paga os
benefícios permanece e a compro-
vação da prova de vida deverá ser
realizada normalmente pelo ban-
cos.

Em situações normais, a prova de
vida é feita pelo segurado anual-
mente para comprovar que ele está
vivo e garantir que o benefício con-
tinue sendo pago.

Quando devo fazer a prova de
vida?

A rotina é cumprida anualmente
pela rede bancária, que determina
a data da forma mais adequada à
sua gestão: existem bancos que uti-
lizam a data do aniversário do
beneficiário, outros utilizam a data
de aniversário do benefício, assim
como há os que convocam o
beneficiário na competência que
antecede o vencimento da fé de
vida.

Onde devo ir?

Basta ir diretamente no banco em
que recebe o benefício, apresentar
um documento de identificação
com foto (carteira de identidade,
carteira de trabalho, carteira naci-
onal de habilitação e outros). Algu-

INSS prorroga a interrupção
de bloqueio dos benefícios por

falta de prova de vida

Previdência Social

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

mas instituições financeiras já utili-
zam a tecnologia de biometria nos
terminais de autoatendimento.

Se não conseguir ir ao banco?

Os beneficiários que não puderem
ir até às agências bancárias por
motivos de doença ou dificuldades
de locomoção podem realizar a
comprovação de vida por meio de
um procurador devidamente cadas-
trado no INSS.

E quem mora fora do Brasil?

Os segurados que residem no ex-
terior também podem realizar a
comprovação de vida por meio de
um procurador cadastrado no INSS
ou por meio de documento de pro-
va de vida emitido por consulado ou
ainda pelo Formulário Específico de
Atestado de Vida para o INSS, que
está disponível no site da Reparti-
ção Consular Brasileira ou no site do
INSS.

Caso o beneficiário opte por usar
o Formulário, este deverá ser assi-
nado na presença de um notário
público local, que efetuará o reco-

nhecimento da assinatura do decla-
rante por autenticidade.

Além disso, quando o beneficiário
estiver residindo em país signatário
da Convenção sobre Eliminação da
Exigência de Legalização de Docu-
mentos Públicos Estrangeiros (Con-
venção de Haia/Holanda, de 05 de
outubro de 1961), aprovada pelo
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de
junho de 2015, o Formulário deve-
rá ser apostilado pela autoridade
competente da mesma jurisdição
do cartório local.

Este documento deve ser envia-
do à Agência Atendimento Acordos
Internacionais – APSAI responsável
pela operacionalização do Acordo
com o referido país (veja lista das
APSAI no link Assuntos Internacio-
nais do site da Previdência).

Em se tratando de país não sig-
natário, o Formulário deverá ser le-
galizado pelas representações con-
sulares brasileiras e enviado à Co-
ordenação Geral de
Gerenciamento de Pagamento de
Benefícios – CGGPB, com endere-
ço no SAUS – Quadra 2 – Bloco O –
8º andar – Sala 806 – CEP 70.070-
946 – Brasília / DF.

Aplicativo contará com sistema
de geolocalização para atestar a

localização do eleitor

Neste ano, o eleitor que estiver
fora de seu município no dia 15 de
novembro, data do primeiro turno
das eleições municipais, fará sua
justificativa por meio do aplicativo
e-Título.  O aplicativo contará com
o sistema chamado Justifica Brasil
que, por meio de recurso de
geolocalização, detectará se o elei-
tor não está, de fato, na cidade
onde deveria votar.

O e-Título é gratuito e tem versões
compatíveis com os sistemas
operacionais iOs e Android. Para
baixá-lo, basta procurá-lo na loja de
aplicativos do seu dispositivo mó-
vel ou acessar o  hotsite do título
de eleitor.

 A Justiça Eleitoral de São Paulo
decidiu não instalar mesas
receptoras de justificativa nos locais
de votação. A medida tem como
principal objetivo evitar eventuais
aglomerações que são prejudiciais
ao distanciamento social necessá-
rio devido à pandemia do novo
coronavírus. A decisão consta da
Portaria 17/2020.

Depois das eleições

Os eleitores que não votaram e
nem justificaram a ausência no dia
das eleições terão 60 dias após o dia
da votação para apresentar à Justi-
ça Eleitoral os motivos da falta. A
previsão está na Lei nº 6.091/1974,
art. 7º.

Nessa circunstância, o eleitor
faltoso deverá utilizar o sistema Jus-
tifica, disponível na internet e tam-
bém no e-Título. É importante que
o eleitor não confunda os sistemas.
O Justifica Brasil pode ser utilizado
apenas no dia da votação e contém
recurso de geolocalização. Já o Jus-

E-Título deve ser utilizado
para justificar ausência

no primeiro turno

tifica vale para quem justificar a
ausência nos 60 dias após a eleição
e deve ser usado até dia 14 de ja-
neiro de 2021, para o caso de falta
no primeiro turno, e até dia 28 de
janeiro de 2021, para o caso de fal-
ta no segundo turno.

No exterior

Quem estiver fora do país no dia
da eleição também pode justificar
pelo sistema Justifica Brasil, no pró-
prio dia da votação, ou o sistema
Justifica, depois da eleição, ambos
disponíveis no aplicativo e-Título.

O prazo é de 60 dias para a justifi-
cativa pós-eleição, seja ela eletrô-
nica ou postada fisicamente ao car-
tório no qual o eleitor estiver ins-
crito, às missões diplomáticas ou
repartições consulares localizadas
no país onde estiver.

O viajante ao exterior ainda pode-
rá apresentar a justificativa no seu
retorno ao Brasil e, nesse caso, ele
terá 30 dias contados da sua volta
devidamente comprovada.

Já o eleitor que estiver inscrito na
Zona Eleitoral do Exterior não terá
nenhuma providência a tomar, pois
ele só tem obrigatoriedade de voto
na eleição presidencial.

Vale lembrar que, em qualquer si-
tuação, dentro ou fora do territó-
rio brasileiro, o formulário de justi-

ficativa de ausência pós-eleição
deve ser acompanhado da docu-
mentação comprobatória da impos-
sibilidade de comparecimento ao
pleito.

Obrigatoriedade do voto
A obrigatoriedade do voto está

prevista no artigo 14 da Constitui-
ção Federal de 1988. O artigo de-
termina que o voto é obrigatório
para maiores de 18 anos e faculta-
tivo para aqueles com 16 e 17 anos
e maiores de 70.

As pessoas com deficiência po-
dem ser isentas da obrigatoriedade
do voto se comprovarem ao juiz
eleitoral a inviabilidade ou a extre-
ma onerosidade de comparecerem
ao local de votação. Caso compro-
vem, terão direito à certidão de
quitação eleitoral por prazo
indeterminado.

A Justiça Eleitoral está sensível ao
momento extraordinário pelo qual
o mundo passa por conta da crise
sanitária e está tomando providên-
cias para garantir a segurança de
todos. A saúde da democracia,
como já expressou o presidente do
TRE-SP, des. Waldir Sebastião de
Nuevo Campos Junior, depende do
exercício do voto. Por isso, eleitor,
compareça com a sua máscara pro-
tetora, leve sua própria caneta e
vote.

Marcelo Aith

As campanhas eleitorais já estão nas
ruas e a Justiça Eleitoral enfrenta o
desafio de julgar as impugnações ao
registro de candidatura e os abusos
do direito de campanha. Para os can-
didatos a dificuldade é acompanhar
as mudanças legislativas e saber o
que podem e o que não podem fazer
durante as campanhas.

Como sabemos o objetivo central
de toda campanha é a captação, con-
quista ou atração dos votos. Porém,
como salienta José Jairo Gomes, as
buscas pelos votos deve ser “pautar
pela licitude, cumprindo ao candida-
to e seus apoiadores se curvar às di-
retrizes ético-jurídicas”.

A propaganda é instrumento funda-
mental em qualquer campanha elei-
toral, sem ela é quase impossível atin-
gir os eleitores e obter êxito no cer-
tame, na medida em que através dela
os candidatos tornam público seus
projetos, suas ideias e propostas.

As legislações eleitorais trazem o
regramento das propagandas duran-
te o período de campanha, ou seja, o
que pode ou não pode ser feito du-
rante as eleições. O Código Eleitoral
regula a matéria nos artigos 240 a 256
e a Lei das Eleições traz a matéria nos
artigos 36 a 58.

Nas eleições desse ano, tal como
ocorreu em 2018, a utilização dos
meios eletrônicos na campanha está
a pleno vapor. As novas tecnologias
alteraram substancialmente as rela-
ções em uma sociedade conectada
globalmente, estabelecendo formas
diferentes de interação entre as pes-
soas. As equipes de campanha dos
candidatos percebendo a mudança se
apropriaram desses processos de co-
municação em massa e retiram as
propagandas das ruas e concentra-
ram nas redes sociais.

Mas uma questão tem que ser en-
frentada: há plena liberdade no mun-
do virtual?

Os que defendem a liberdade plena
sustentam que no mundo virtual não
há barreiras, é aberto a todos indis-
tintamente, além disso, afirmam que
seria impossível submeter a internet
a rígido controle, uma vez que a sua
gestão é descentralizada, não respei-
tando limites territoriais, já que mui-
tos provedores se encontram estabe-
lecidos no exterior. Destacam ainda,
os defensores da internet livre, que
as restrições privam os eleitores de
terem acesso as informações para a
formação de suas opiniões sobre o
melhor candidato e prejudica os can-

Propaganda eleitoral nas redes sociais:
limites, abusos e desafios da Justiça

didatos, que ficam limitados à propa-
ganda feita em suas próprias páginas.

Por outro lado, os que defendem a
necessidade de regulamentação des-
tacam ser a internet um espaço pú-
blico, controlado por poucas socieda-
des empresárias e a ausência de
regramentos deixa sem solução o
problema de atribuição de responsa-
bilidade jurídica pela prática de ilíci-
tos, o que contribui, substancialmen-
te, para a ocorrência de graves abu-
sos, manipulação da opinião pública
e a proliferação da famigeradas fake
news (notícias falsas) nas redes soci-
ais. Ressaltam que isso gera um
desequilíbrio nas campanhas eleito-
rais, retirando a lisura das eleições,
prejudicando, portanto, o normal
funcionamento do regime democrá-
tico.

José Jairo Gomes, examinando a
questão em sua obra “Direito Eleito-
ral”, editora Saraiva, 2020, salienta
que por “variadas razões deve haver
regulamentação estatal (e não ape-
nas das próprias empresas que con-
trolam plataformas) do uso da
Internet e redes sociais nas eleições.
Há a necessidade de se garantir a in-
tegridade, a normalidade e a legitimi-
dade do pleito eleitoral, sendo mis-
ter evitar a manipulação do debate
público, a disseminação de discursos
de violência, preconceito, discrimina-
ção e ódio, a difusão de notícias fal-
sas (fake news), de páginas e perfis
espúrios. Isso para que as eleições
sejam realmente democráticas, legí-
timas e sinceras.”

Nas eleições de 2018, as redes soci-
ais foram palco de disseminação de
notícias mentirosas, impulsionados
em grande escala por organizações
bem estruturadas e orientadas para
esse fim específico, por pessoas que
objetivavam o êxito no certame a
qualquer custo.

O impulsionamento de conteúdo é
um serviço pago oferecido pelas pla-
taformas como facebook, instagram
e whattsapp, bem como por sites de
buscas como o google, com o objeti-
vo de aumentar o alcance e visibili-
dade da mensagem, aumentando, as-
sim, o impacto do conteúdo.

Nos termos do artigo 57-C da Lei das
Eleições (Lei 9504) a licitude do
impulsionamento requer: “É vedada
a veiculação de qualquer tipo de pro-
paganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de
conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contra-
tado exclusivamente por partidos, co-
ligações e candidatos e seus represen-

tantes”. Além disso, nos termos do
parágrafo terceiro do mesmo artigo,
destaca que o impulsionamento “de-
verá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet
com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabeleci-
mento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candi-
datos ou suas agremiações”.

Essas restrições têm por objetivo
prevenir os abusos de poder econô-
mico e dos meios de comunicação so-
cial no processo eleitoral, preservan-
do-se o princípio democrático e a
igualdade entre os candidatos. Sem
essas limitações legais, em especial a
necessidade de a contratação ser re-
alizada exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus repre-
sentantes, as redes sociais seriam pal-
co de impulsionamento por
apoiadores ocultos (robôs), o que im-
pediria o controle dos gastos de cam-
panha, bem como a imposição de res-
ponsabilidade pelos ilícitos pratica-
dos.

No entanto, se aplicada a nova Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD)
nas campanhas eleitorais deste ano,
os candidatos só poderão enviar ma-
terial de campanha após prévia auto-
rização por escrito do eleitor que re-
ceberá a propaganda em sua casa,
por SMS de celular ou aplicativos de
mensagens, pelas redes sociais ou em
qualquer outro meio. Assim, como fi-
carão os impulsionamentos de men-
sagens eletrônicas? Teremos os robôs
nas campanhas eleitorais como ocor-
reu em 2018? Havendo a disparada
em massa sem o cumprimento da
nova Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) incidirão os faltosos em abu-
so de poder econômico ou dos mei-
os de comunicação social? Desafios
que a Justiça Eleitoral terá, inequivo-
camente, de enfrentar em 2020!

*Marcelo Aith é advogado espe-
cialista em Direito Público e profes-
sor convidado da Escola Paulista de
Direito
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Nota Fiscal Paulista Evento virtual

Entidades beneficentes de Itu,
Limeira, Capivari e São Paulo

foram sorteadas com R$ 100 mil

Um morador da cidade de Santos
foi o ganhador do prêmio de maior
valor do sorteio da Nota Fiscal
Paulista do mês de outubro e rece-
berá R$ 1 milhão. A 143ª edição do
programa sorteou, também, outros
quatro prêmios no valor de R$ 500
mil que contemplaram um consu-
midor de Guarulhos, dois da Capi-
tal paulista e um de Leme.

No sorteio exclusivo para as enti-
dades filantrópicas, o programa
premiou cinco instituições com R$
100 mil cada, são elas: Creche Es-
cola Guia da Luz, de Itu; Associa-
ção de Reabilitação Infantil
Limeirense, de Limeira; Lar dos Ve-
lhinhos São Vicente de Paulo de
Capivari, de Capivari; Caminhando
Núcleo De Educação e Ação Social
e Associação Aliança pela Vida -
ALIVI, ambas de São Paulo. Outras
50 instituições foram sorteadas
com prêmios de R$ 10 mil, soman-
do o valor de R$ 1 milhão.

Na extração de outubro, outros
consumidores também levaram 10
prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$
50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5
mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Con-
correram os cadastrados que efe-
tuaram compras em junho deste
ano e solicitaram a inclusão do CPF/
CNPJ no documento fiscal. No to-
tal, foram sorteados 655 prêmios
que totalizam R$ 6,7 milhões.

Desbloqueio dos prêmios

Em razão das medidas protetivas
de combate ao Covid-19, para evi-
tar aglomerações, a Secretaria Es-
tadual da Fazenda e Planejamento
não realizará a tradicional cerimô-
nia de premiação e os ganhadores
serão contatados para desbloqueio
dos prêmios.

O intuito da ligação é agendar a
presença do ganhador em um Pos-
to Fiscal mais próximo, munido de
documentação que comprove sua
identidade, para desbloqueio do
prêmio. Veja no portal as orienta-
ções de Como resgatar meus prê-
mios.

Resultado
O resultado está disponível no site

portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/
nfp. Para verificar, basta acessar o
sistema com o CPF e senha cadas-
trada e clicar na aba Sorteios >
Visualizar Sorteios Para concorrer,
o consumidor que pede a Nota Fis-
cal Paulista deve se cadastrar no
site do programa e aderir ao regu-
lamento. As adesões até o dia 25
de cada mês permitem a participa-
ção já no mês seguinte. Uma vez
feito o aceite às regras dos sortei-
os, não há necessidade de repetir
a adesão, que vale para todas as ex-

Sorteio de outubro da Nota
Fiscal Paulista contempla

consumidor de Santos
com o prêmio de R$ 1 milhão

trações. Cada R$ 100 em compras
dá direito a um bilhete eletrônico
para disputar aos prêmios. Confira
valores e municípios dos principais
ganhadores: Para concorrer, o con-
sumidor que pede a Nota Fiscal
Paulista deve se cadastrar no site do
programa e aderir ao regulamento.
As adesões até o dia 25 de cada mês
permitem a participação já no mês
seguinte. Uma vez feito o aceite às
regras dos sorteios, não há neces-
sidade de repetir a adesão, que vale
para todas as extrações. Cada R$
100 em compras dá direito a um
bilhete eletrônico para disputar aos
prêmios. Confira valores e municí-
pios dos principais ganhadores:

Para concorrer, o consumidor que
pede a Nota Fiscal Paulista deve se
cadastrar no site do programa e
aderir ao regulamento. As adesões
até o dia 25 de cada mês permitem
a participação já no mês seguinte.
Uma vez feito o aceite às regras dos
sorteios, não há necessidade de re-
petir a adesão, que vale para todas
as extrações. Cada R$ 100 em com-
pras dá direito a um bilhete eletrô-
nico para disputar aos prêmios.

Sobre o programa Nota Fiscal
Paulista

A Nota Fiscal Paulista, criada em
outubro de 2007, integra o Progra-
ma de Estímulo à Cidadania Fiscal
do governo do Estado de São Paulo
e reduz, de fato, a carga tributária
individual dos cidadãos, que rece-
bem créditos ao efetuar compras de
mercadorias em São Paulo. O siste-
ma distribui até 30% do ICMS efeti-
vamente recolhido pelos estabele-
cimentos comerciais aos consumi-
dores que solicitam o documento

fiscal e informam CPF ou CNPJ, pro-
porcional ao valor da nota. A devo-
lução é feita em créditos que po-
dem ser acompanhados pela
internet e utilizados para pagamen-
to do IPVA ou resgatados em dinhei-
ro. O consumidor também pode
solicitar o documento fiscal sem a
indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a
uma entidade de assistência social
ou de saúde cadastradas no progra-
ma Nota Fiscal Paulista, se assim
desejar. Essa é uma decisão pesso-
al e exclusiva do consumidor.

O programa conta com mais de 21
milhões de participantes cadastra-
dos e, desde seu início, soma mais
de 79 bilhões de documentos fiscais
processados na Fazenda. No total,
a Nota Fiscal Paulista devolveu aos
participantes do programa R$ 16,7
bilhões, sendo R$ 14,9 bilhões em
créditos e R$ 1,8 bilhão em prêmi-
os nos 143 sorteios já realizados.

Além disso, o programa realiza li-
berações de créditos mensais aos
consumidores e entidades cadastra-
das desde janeiro deste ano. Os va-
lores permanecem à disposição dos
participantes por cinco anos, a con-
tar da liberação, e podem ser utili-
zados a qualquer momento dentro
desse período. O saldo mínimo para
transferência é de R$ 0,99.

Para conferir os créditos, aderir ao
sorteio ou obter mais informações
sobre a Nota Fiscal Paulista, basta
acessar o site
portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/
nfp. Para baixar o aplicativo do pro-
grama, acesse a loja de aplicativos
de seu smartphone ou tablet.

Confira no quadro acima valores
e municípios dos principais ganha-
dores.

Prevenção
Super evento do Rotary no programa de

erradicação da Pólio acontece neste sábado

O Rotary Club de Ubatuba vai
promover neste sábado, 17 de
outubro, uma ação no Dia Mun-
dial de Combate à Pólio para au-
mentar a conscientização públi-
ca, angariar fundos e apoiar a
luta contra a paralisia infantil,
que ainda ameaça crianças em
certas partes do mundo, mas
pode ser prevenida com a vacina.

Os rotarianos de Ubatuba esta-
rão presentes em uma ação con-
junta no Posto de Saúde do Bair-
ro Sesmaria, das 13 às 17h, com
a presença do Zé Gotinha e tam-
bém realizando a vacinação e dis-
tribuição de brindes para as cri-
anças.

Paralelamente estará aconte-
cendo um evento às  11h no
Youtube o TELEPOLIO com desta-
que para a presença de Michel
Teló. O endereço eletrônico para
voce entrar no evento é: https://

bit.ly/3nP9770. Você vai se diver-
tir e também colaborar com a
campanha.

Este é um dos milhares de even-
tos organizados por Rotary Clubs
no Dia Mundial de Combate à Pó-
lio, 24 de outubro.

Quando o Rotary e seus parceiros
lançaram a Iniciativa Global de
Erradicação da Pólio, em 1988, ha-
via 350.000 casos de poliomielite
em 125 países todo ano. Desde en-
tão, fizemos um grande progresso
na luta contra a doença, diminuin-
do em 99,9% o número de casos.
Hoje, o vírus selvagem da pólio con-
tinua sendo reportado em apenas
dois países: Afeganistão e
Paquistão. E nós não vamos desis-
tir até terminarmos o trabalho.

O Rotary e seus parceiros preci-
sam manter esse progresso e con-
tinuar vacinando todas as crianças
contra a poliomielite. Sem o com-

promisso político e o apoio finan-
ceiro, a doença pode voltar a paí-
ses onde ela já foi erradicada e co-
locar muitas vidas em risco. O
Rotary se comprometeu a arrecadar
US$50 milhões por ano para apoiar
iniciativas contra a pólio. A Funda-
ção Bill e Melinda Gates prometeu
equiparar tal valor na proporção de
2:1, totalizando US$150 milhões.

Desde 1985, o Rotary já contri-
buiu mais de US$2,1 bilhões à cau-
sa

O Rotary é uma rede global de
voluntários que se dedicam a ven-
cer grandes desafios da humanida-
de. Seja ajudando famílias menos
privi legiadas ou lutando para
erradicar a pólio no mundo, seus
associados causam mudanças po-
sitivas local e internacionalmente.
Para mais informações sobre a or-
ganização e seu trabalho para eli-
minar a pólio, acesse endpolio.org.
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“Novas Fronteiras de Contá-
gio” é a segunda atividade

compartilhada pela Cia Teatro
da Cidade e que integra projeto

aprovado pelo ProAc

A Cia Teatro da Cidade de São
José dos Campos, que completa
30 anos de existência em 2020,
realiza nos próximos dias 17 e 24
de outubro, sempre às 19h, lei-
tura dramática e ensaio aberto da
nova montagem “O Coração na
Sombras”, texto inédito de Luís
Alberto de Abreu e direção de
Kiko Marques, com previsão de
estreia para o mês de novembro.
As atividades virtuais e gratuitas
integram a programação de “No-
vas Fronteiras de Contágio” e tem
o objetivo de compartilhar o pro-
cesso de trabalho do coletivo em
sua 21ª. peça teatral, aprovada
pelo Edital ProAc 01/2019, da Se-

Cia Teatro da Cidade realiza
ensaio aberto e leitura dramática

virtuais de nova montagem

cretaria de Cultura e Economia
Criativa, do Governo do Estado
de São Paulo.

“Novas Fronteiras de Contágio”
é a segunda atividade formativa
virtual compartilhada pela Cia Te-

atro da Cidade. No último mês de
setembro, foi realizado “Em Tem-
pos de Pandemia”, cuja progra-
mação contou com cinco encon-
tros virtuais com os profissionais
envolvidos na nova montagem “O
Coração nas Sombras” e que reu-
niram mais de 350 pessoas, en-
tre artistas e público interessado.

Tanto as atividades formativas,
assim como a nova montagem,
previstas no projeto aprovado
pelo edital do ProAc no ano pas-
sado, em comemoração aos 30
anos da Cia Teatro da Cidade, ti-
veram que ser totalmente adap-
tadas para as plataformas virtu-
ais. A peça prevista para a estreia
no último mês de julho passou
para a segunda quinzena de no-
vembro e será exibida pelas pla-
taformas Zoom e Youtube.

“O Coração nas Sombras” é a vi-
gésima primeira montagem da
Cia Teatro da Cidade, utiliza fer-
ramentas das linguagens Narrati-
va, do Teatro Nô e Documental,
e faz parte da trilogia de pesqui-
sa dessas linguagens em proces-
so colaborativo com o dramatur-
go Luís Alberto de Abreu, no qual
constam “Maria  Peregr ina”
(2000) e “Um Dia Ouvi a Lua”
(2010).

A peça é inspirada na história
real de Letícia Poletti, uma sim-
ples dona de casa da década de
30, mãe de três meninas, filha de
imigrantes italianos, explorada
pelo marido e internada como
louca pelo irmão mais velho no
Sanatório de Barbacena, conhe-
cido como Holocausto Brasileiro,
onde faleceu aos 31 anos. A en-
cenação utiliza documentos e
imagens das personagens envol-
vidas e pretende provocar uma
reflexão sobre o papel da mulher
nas relações sociais, ainda influ-
enciadas pelo patriarcado.

O espetáculo conta com a
codireção de Claudio Mendel, um
dos fundadores da Cia Teatro da
Cidade, cenário e figurinos de
Pitiu Bomfin, direção musical de
Beto Quadros, produção executi-
va de Lucas Gonzaga, e no elen-
co estão Andreia Barros, Caren
Ruaro, Josivan Costa e Shei la
Faermann.

Serviço:
Programação “Novas Fronteiras de Contágio”
17/10 - Leitura Dramática “O Coração nas Sombras”
Link: https://us02web.zoom.us/j/84860827961?pwd=T0h3YlVMQ2pVbVhRVlpyQ00yUkZUQT09

24/10 - Ensaio Aberto Dirigido “O Coração nas Sombras”
Link: https://us02web.zoom.us/j/89263783509?pwd=L0Y4cnY3ZC9ueWNaOXFQamZRdkNOUT09

Diretor e elenco

Elenco

Encontro Abreu 2020

Sonhos Roubados - 19ª montagem Cia. Lucas Lacaz

O Rotary Club de Ubatuba em conjunto com a Casa da Amizade de Ubatuba realizou na última semana, duas
ações em comemoração ao Dia das Crianças. A primeira foi a entrega de kits com guloseimas na Escola Municipal
do Cambury e a segunda, para as crianças da comunidade do Horto/Pé da Serra, o objetivo maior das ações foi de
alegrar as crianças com a distribuição dos brindes e valorizar a existência das mesmas, pois elas são a esperança
de um futuro melhor para todos.

Dia da Criança
Rotary Club de Ubatuba realiza ação

conjunta do Dia das Crianças
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e-mails: acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, nº 180 - Centro

Galeria Passeio Santa Fé

Em frente ao Hotel Parques Atlântico - Loja 12

Fale conosco, críticas e sugestões.
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Jornal A Cidade: 34 anos levando a informação
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  24 e 25 de outubro, não circulará em versão impressa. Ela
estará disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

  Cientistas alertam sobre
evidências “avassaladoras”

de transmissão de
coronavírus por via aérea

Enquanto os cientistas alertam
que o risco de pegar covid-19 em
ambientes fechados pode ser qua-
se vinte vezes maior do que ao ar
livre, as autoridades continuam a
reduzir a capacidade de instalações
fechadas e ambientes externos na
mesma proporção, como se o peri-
go fosse o mesmo. Fecham parques,
abrem bares. Esses exemplos ser-
vem para ilustrar o impacto de uma
carta recém-publicada pela revista
Science, na qual um grupo de cien-
tistas e médicos explica a importân-
cia de serem tomadas medidas para
combater os contágios transmitidos
por via aérea. Ou seja, ajustar as
máscaras e melhorar a ventilação
para evitar que alguém respire e se
infecte com as partículas contagio-
sas que se acumulam suspensas
quando o ar não está fluindo. Além
disso, e quase ao mesmo tempo, os
Centros para Controle e Prevenção
de Doenças (CDC), dos EUA, atuali-
zaram suas diretrizes para finalmen-
te reconhecer o papel que o contá-
gio pelo ar desempenha. No Brasil,
146.675 pessoas morreram e um
total de 4.927.235 foram confirma-
das com a covid-19, segundo dados
do Ministério da Saúde divulgados
nesta segunda-feira.

“Há evidências esmagadoras de
que a inalação de SARS-CoV-2 re-
presenta uma importante via de
transmissão para a Covid-19”, escre-
vem os autores da carta, liderados
por Kimberly Prather, da Universi-
dade da Califórnia, em San Diego.
Conforme explicado no artigo, as
pessoas com Covid, e também
aquelas que não apresentam sinto-
mas, liberam milhares de aerossóis
carregados de vírus, e também al-
gumas gotículas ao respirar, tossir,
falar ou cantar. “Portanto, é muito
mais provável inalar aerossóis do
que uma gota, por isso, a atenção
deve estar focada na proteção con-
tra a transmissão aérea”, afirmam.

Por isso, além das conhecidas
obrigações de distanciamento, higi-
ene e uso de máscaras, as autori-
dades sanitárias acrescentem novas
orientações especificamente volta-
das para evitar o risco desses
aerossóis. “Instamos as autoridades
de saúde pública a adicionar instru-
ções claras sobre a importância de
transferir as atividades para o ar li-
vre, melhorar o ar de interiores por
meio da ventilação e filtração e
melhorar a proteção para trabalha-
dores de alto risco”, concluem eles
em seu texto. É preciso imaginar
que as outras pessoas expelem fu-
maça contagiosa pela boca, suge-
rem os especialistas em aerossol,
porque é assim que essas partícu-
las se comportam.

“Máscaras o tempo todo nos am-
bientes internos”

“Esse vírus é liberado em
aerossóis que permanecem flutu-
ando no ar, viajam mais de dois
metros e podem se acumular no ar
da sala”, resume Prather em um e-
mail. E alerta: “As máscaras devem
ser usadas em ambientes internos
sempre que houver outras pessoas
presentes; os aerossóis não param
a dois metros”.

A verdade é que muitas autorida-
des incluem em suas recomenda-
ções a ideia de ventilar interiores.
Mas, como o motivo não é explica-
do, pouco se cumpre, critica o es-
pecialista em aerossóis José Luis
Jiménez, da Universidade do
Colorado. Praticamente todos os
órgãos fazem o alerta, mas na mai-
oria dos casos não com a ênfase que
este grupo de cientistas reivindica.
Na semana passada, o diretor do
Centro de Alertas e Emergências
Sanitárias da Espanha, Fernando
Simón, afirmou que não temos “evi-
dências sólidas” de transmissão por
aerossóis, embora tenha reconhe-
cido que “estão aparecendo alguns
estudos que parecem indicar esta
linha”.

Na maioria, as diretrizes oficiais
assumem a existência de três vias
de contágio, embora não com a
mesma importância. As gotículas
que um paciente expele e vão pa-
rar na boca, olhos ou nariz de outra

pessoa (daí a necessidade de distân-
cias e máscaras), o contato dessas
mucosas com alguma superfície
contaminada (ou fômites, daí a hi-
giene das mãos) e a inalação de
aerossóis.

Flutuando no ar a cinco metros
As evidências da existência desse

modo de contágio pela respiração
de partículas microscópicas
aerotransportadas vêm crescendo
em peso e em respaldo desde que
em fevereiro alguns especialistas
começaram a alertar para essa pos-
sibilidade. As evidências seguem
em duas direções. De um lado, ao
se localizar partículas contagiosas,
com carga viral suficiente, flutuan-
do no ar a quase cinco metros do
doente. De outro, os numerosos
casos de infecções em massa que
se registam semana após semana e
em que apenas os aerossóis podem
explicar uma infecção tão massiva.

“As evidências do estudo dos sur-
tos, sobretudo em massa, indicam
que neles o contágio teve de ocor-
rer principalmente por transmissão
aérea de aerossóis que persistiam
em suspensão no ar e se distribuí-
am por toda uma área interna mal
ventilada”, diz a virologista
Margarita del Val, diretora do gru-
po Saúde Global, do CSIC de pesqui-
sa sobre o coronavírus. Por exem-
plo, o coral de Skagit, onde um dos
cantores infectou 52 pessoas em
um único ensaio, algumas situadas
vários metros atrás dele, em uma
sala sem ventilação. Ou a aula de
zumba na Coreia do Sul. Ou o res-
taurante de Guangzhou, no qual
foram contaminados clientes que
estavam a mais de quatro metros
de distância do paciente zero, com
quem dividiram uma sala sem ven-
tilação externa por uma hora. Ape-
sar de ser extremamente difícil sa-
ber em detalhes como uma pessoa
foi infectada, existem circunstânci-
as que permitem descartar certas
vias.

“Os casos de superpropagação só
podem ser explicados por
aerossóis: todos respiram o mesmo
ar em uma sala fechada e com pou-
ca ventilação”, diz Prather. E acres-
centa: “O desafio com esse vírus é
que muitas pessoas se movimen-
tam já infectadas, sem saber que
estão doentes; exalam aerossóis in-
fecciosos simplesmente pela fala”.
Del Val acredita que há menos evi-
dências de surtos de transmissão
por superfícies, ou por gotículas re-
cebidas diretamente: “Admitir tam-
bém a transmissão por aerossóis,
sem esquecer que ambas as vias
podem ser importantes no contá-
gio, nos permite reagir a tempo e
não atrasar a implementação de
medidas que reduziriam os contá-
gios em locais fechados”.

Mesmo assim, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) só reco-
nheceu que essa via aérea poderia
ter algum papel na pandemia de-
pois que mais de duzentos cientis-
tas publicaram uma carta aberta
exigindo que seus dados fossem le-
vados em consideração. Mas só a
admite como uma possibilidade,
embora suas diretrizes incentivem
a melhorar a ventilação dos espa-
ços. Os CDCs aumentaram a confu-
são após publicar em seu site du-
rante dois dias a informação de que
a inalação de aerossóis era a prin-
cipal via de infecção, e então a apa-
gou por completo, alegando que
um rascunho havia sido publicado
por engano. Precisamente nesta
segunda-feira os CDCs voltaram a
atualizar suas diretrizes, reconhe-

cendo que, “sob certas condições,
pessoas com Covid-19 parecem ter
infectado outras que estavam a
mais de dois metros de distância.
Essas transmissões ocorreram em
espaços fechados com ventilação
inadequada. Às vezes, a pessoa
infectada respirava com força, por
exemplo, enquanto cantava ou se
exercitava”. A Universidade Johns
Hopkins, uma das mais prestigiadas
em questões médicas, considera ser
evidente o papel dos aerossóis e
aponta a ventilação interna como
um dos principais desafios desta
fase da pandemia.

Parques fechados e bares abertos:
“É o contrário”

Essa controvérsia tem efeitos re-
ais, não é puramente técnica. O
desconhecimento geral desta via de
contágio significa que, por exemplo,
pouco tenha sido aproveitada a
possibilidade que o clima espanhol
propiciava à transferência de ativi-
dades para áreas externas. Ou que
se decida reduzir a capacidade para
50% tanto nos ambientes ao ar li-
vre como nas áreas internas dos lu-
gares, quando o risco de contágio é
muito maior no interior, e ruas ex-
clusivas para pedestres e parques
sejam fechados. É o contrário”, cri-
tica Prather, “o exterior é melhor do
que o interior, por causa da dilui-
ção”. “Os bares são a atividade de
maior risco: falar alto, sem másca-
ra, enquanto se bebe ou come, má
ventilação, sentar um perto do ou-
tro... Tudo leva ao acúmulo de
aerossóis”, explica a cientista.

A professora da Universidade da
Califórnia dá como exemplo a cida-
de de Nova York, onde todos os ba-
res e restaurantes fecharam, e os
locais que servem comida acabam
de ser reabertos com apenas 25%
de ocupação. “Com a abertura de
escolas e empresas é fundamental
que tenham a orientação adequa-
da para fazer isso com segurança”,
observa. Del Val propõe outras me-
didas: “Ser mais rigorosos na reco-
mendação de máscaras em todos os
interiores, colocar em posição de
renovação o ar aquecido em edifí-
cios com sistemas de aquecimento
central, em vez de recircular o ar, e
estudar a possibilidade de equipá-
los com filtros adequados ou pro-
cessos de inativação de vírus, ou
ainda recomendar ventilação regu-
lada em vários intervalos”.

O que realmente é técnico é a ori-
gem dessa polêmica, segundo con-
sideram os signatários desta carta
da Science. Eles explicam que as
gotinhas que são lançadas como
projéteis e caem no chão antes de
cruzar o limite de dois metros são
maiores (100 mícrons) e mais escas-
sas do que se pensava quando se
estabeleceu a distinção entre
gotículas e aerossóis (em 5
mícrons), muitas décadas atrás. “Os
aerossóis se estendem até 100
mícrons, não a velha crença de 5
mícrons, estabelecida pela OMS”,
explica Prather. Isso justifica gran-
de parte das resistências, pois obri-
garia a uma revisão de vários crité-
rios em que muitos profissionais de
saúde vêm sendo formados há dé-
cadas. Por isso, nessa controvérsia
às vezes tem havido um choque
entre especialistas em aerossóis, de
disciplinas como a Física, e
biossanitários com mais experiên-
cia em contágios, mas menos em
como os fluidos se comportam no
ar. A carta da Science é assinada por
dois especialistas em aerossol, mas
também por médicos, virologistas
e especialistas em saúde pública.
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Sancionado em 30 de setembro,
o decreto que institui a PNEE
recebeu críticas por parte do

Legislativo e de entidades
representativas; governo conside-

ra medida como “vitória”

Foi sancionado, no último dia 30,
o decreto que institui a Política Na-
cional de Educação Especial (PNEE).
O documento prevê educação
“equitativa, inclusiva e com apren-
dizado ao longo da vida.” A propos-
ta interministerial, das pastas da
Educação e da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, visa ampli-
ar o atendimento educacional espe-
cializado aos estudantes com defi-
ciência, transtornos globais do de-
senvolvimento e altas habilidades
ou superdotação. 

De acordo com a PNEE, o objeti-
vo é incentivar estados, Distrito Fe-
deral e municípios, em colaboração
com a União, a implementar progra-
mas e ações que garantam o direi-
to à educação e ao atendimento
educacional especializado para es-
ses alunos. A primeira-dama,
Michelle Bolsonaro, classificou a
sanção como uma “vitória”. Para
ela, que costuma fazer aparições
discursando na Língua Brasileira de
Sinais (Libras), a Política Nacional
“representa um passo significativo
desse governo rumo a um país mais
justo e com igualdade de oportuni-
dades.” 

Em nota enviada à reportagem do
portal Brasil61.com, o MEC afirma
que “um dos princípios fundamen-
tais é o direito do estudante e da
família na escolha da alternativa
mais adequada para a educação do
público-alvo desta Política. O obje-
tivo é garantir aos estudantes com
deficiência, com transtornos globais
do desenvolvimento e com altas
habilidades uma formação inte-
gral.” 

Uma das promessas do texto é in-
serir alunos da educação especial
em espaços mais voltados para isso,
com infraestrutura considerada
acessível – as chamadas classes
especializadas. A repercussão, no
entanto, não foi como o governo
esperava. Ao ser sancionada, a
PNEE recebeu duras críticas de se-
tores que defendem a educação in-
clusiva e de membros do
Legislativo.  

A bancada do PSOL na Câmara dos
Deputados, liderada por Sâmia
Bomfim (PSOL-SP), protocolou, na
sexta-feira (2), um projeto de decre-
to legislativo para sustar a PNEE,
alegando que o texto presidencial
propõe a separação em salas e es-
colas especiais de crianças com de-
ficiências, transtornos globais de
desenvolvimento e superdotação. 

A política, segundo o PSOL, apre-
senta violação de dispositivos cons-
titucionais (art. 205) e
infraconstitucionais, como a Con-
venção da ONU Sobre Direitos das
Pessoas com Deficiência e o Esta-
tuto da Pessoa com Deficiência, que
garantem a essas pessoas o pleno
acesso à educação.

Para a bancada, trata-se de um
“retrocesso enorme.” Segundo o
texto, a proposta do governo altera
o atendimento educacional em clas-
ses e escolas especializadas, “pro-
piciando, assim, uma volta a um
modelo malsucedido de
categorização e segregação de pes-
soas, o que contraria os diplomas
legais supracitados e é amplamen-
te repudiado por aqueles e aquelas
que defendem uma educação efe-
tivamente inclusiva, avessa a toda
forma de discriminação”.

Sobre isso, o MEC respondeu, em
nota, que a iniciativa “amplia a área

Educação

Política Nacional de
Educação Especial é

sancionada e promete
ampliar atendimento aos

estudantes com deficiência

da educação especial, oferece aos
sistemas educacionais possibilida-
des de criar alternativas educacio-
nais além das escolas comuns inclu-
sivas, como escolas e classes
especializadas, escolas e classes
bilíngues de surdos, amplia alterna-
tivas para viabilizar o atendimento
educacional especializado como
uma diretriz constitucional.” 

Autora do blog “Lagarta V ira
Pupa”, a jornalista mineira Andréa
Werner divide algumas preocupa-
ções em relação à iniciativa gover-
namental. Mãe de uma criança
autista, com diagnóstico confirma-
do em 2010, Andréa observa que,
apesar de ter crescido o número de
matrículas de alunos com deficiên-
cia em escolas regulares, muitos es-
tabelecimentos ainda não estão
preparados para isso. 

O Anuário Brasileiro da Educação
Básica 2020, do Todos pela Educa-
ção, mostra que o número de ma-
trículas na educação básica de alu-
nos com deficiência, transtornos do
espectro autista e altas habilidades
ou superdotação, em classes co-
muns e classes especiais, passou de
639,7 mil em 2009 para 1,2 milhão
em 2019.  

Mas ainda está longe do ideal. Em
relação à infraestrutura, o estudo
mostra que apenas 15,2% das esco-
las da zona rural possuem sala de
recursos multifuncionais. Na zona
urbana, esses recursos estão dispo-
níveis em 31,2% dos estabeleci-
mentos. Menos de 30% das escolas
da zona rural possuem banheiro
adequado ao uso dos alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida.
Na zona urbana, o número sobe
para 61% das unidades de ensino. 

“A grande maioria das escolas não
fez adaptação nenhuma para rece-
ber esses alunos, não investiu em
formação continuada dos professo-
res, não tem sala de recurso no
contraturno e nem profissionais
capacitados para fazer adaptações
de material ou metodologia. Em
outras palavras, se decretou inclu-
são, mas não se investiu devida-
mente em inclusão”, avalia Andréa
Werner. 

A jornalista afirma que é esse ce-
nário que leva muitos pais “deses-
perados” a buscar escolas
especializadas (ou até mesmo a ti-
rar a criança da escola). Para ela, a
escola especializada é “território
sem lei”, pois não há fiscalização
adequada e acompanhamento. E
dispara: “no momento em que ti-
vermos o investimento em escolas
especializadas, os gestores vão ter
a desculpa perfeita para recusar ain-
da mais as matrículas das crianças
com deficiência em escolas regula-
res. E recusar matrícula dessas cri-
anças é crime”, lembra ela. 

O filho de Andréa Werner, consi-
derado autista com grau moderado
a severo, não se adaptou à atual
inclusão, segundo ela. Ele frequen-
ta escolas especializadas há muitos
anos e, mesmo assim, ela conta,
ainda não é alfabetizado (ele tem
11 anos). “Isso mostra que esse
modelo não necessariamente é a
solução para todos os problemas.
As políticas de Estado em relação a
crianças e adolescentes com defici-
ência devem ser no sentido de fa-
zer a inclusão acontecer de verda-
de, com todo o investimento que
isso demanda.” 

Andréa ainda faz um alerta. Na
opinião dela, é preciso fiscalizar de
onde sairá o investimento para cri-

ar ou equipar as escolas
especializadas. “Provavelmente o
que vai acontecer é uma
terceirização sem o devido contro-
le, inclusive de qualidade, em que
instituições privadas vão passar a
receber esses recursos do governo.
É um prato cheio para desvios e
corrupção”, aponta.

Retrocesso 

Para a vice-presidente da União
dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação (Undime) do Paraná, Márcia
Baldini, não houve nada “relevan-
te” em relação ao avanço para a
educação especial com a PNEE. “O
Brasil foi um país que avançou mui-
to nas políticas de inclusão, ao aten-
dimento da pessoa com deficiência.
Enquanto educadores, não pode-
mos jamais permitir retrocesso em
relação a isso.” 

Baldini é também dirigente muni-
cipal de Educação de Cascavel (PR)
e defende que o texto deveria ter
passado por ampla discussão antes
de ser construído e sancionado. Ela
pontua que a Lei 10.502/2020, que
institui a PNEE, é muito abrangente
e não contempla as especificidades
da educação especial. Para isso, ela
cita uma das edições do Manual de
Diagnóstico Estatístico de Transtor-
nos Mentais, que engloba no trans-
torno do espectro autista, por
exemplo, o autismo, a síndrome de
asperger e transtornos sem outras
especificações. 

“O documento do governo traz
simplesmente transtornos globais
de desenvolvimento (TGD). Vejo
como um retrocesso muito grande
que o decreto esteja em desacordo
com vários documentos, inclusive
com o manual”, lamenta a dirigen-
te. 

“Percebe-se que o texto está mui-
to focado na questão de classes
especializadas. Temos, hoje, um
avanço muito grande de crianças
em salas de recurso multifuncional.
Se voltarmos simplesmente com as
classes especializadas, vamos voltar
ao processo de segregação, o que é
muito prejudicial para o desenvol-
vimento da pessoa com deficiên-
cia”, diz Márcia Baldini. 

E continua. “É preciso garantir a
permanência da pessoa com defi-
ciência em qualquer instituição de
ensino cumprindo as regras consti-
tucionais e possibilitando, social-
mente, o rompimento das barreiras
arquitetônicas para que essas pes-
soas possam ter o direito de ir e vir.”

Procurado pela reportagem, o
presidente da Federação Nacional
das Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae Brasil), José
Turozi, afirma que pretende discor-
rer sobre a PNEE somente após in-
tensa discussão entre as 2,2 mil
unidades espalhadas pelo território
brasileiro. 

“Temos um trabalho bastante di-
ferenciado entre uma Apae e ou-
tra. Precisamos analisar o contex-
to geral do decreto, não posso to-
mar a liberdade de me pronunciar
sem ouvir as nossas filiadas e as 25
federações do Brasil. As Apaes do
Brasil sempre foram e são a favor
da inclusão, já que, em 2019, in-
cluímos 16 mil pessoas no merca-
do de trabalho e muitas que pas-
saram pelas Apaes estão em uni-
versidades. Por isso, é preciso cau-
tela”, avisa.   

Fonte: Brasil 61
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Educação em pauta Acontece na cidade

Escolas particulares querem
ensino remoto como exceção
em 2021

Mesmo com a permissão de
atividades remotas para a edu-
cação básica até o fim de 2021,
escolas particulares de São Pau-
lo avaliam que a continuidade
das atividades letivas online só
deve ocorrer pontualmente no
próximo ano. No entanto, afir-
mam que o cenário ainda é in-
certo e depende do controle da
pandemia. Na semana passada,
o CNE (Conselho Nacional de
Educação) aprovou resolução
que estendeu a permissão de
atividades remotas para o ensi-
no básico e superior, público e
particular, até o fim do próximo
ano. A definição da carga horá-
ria a distância, no entanto, terá
que ser feita por cada rede de
ensino ou instituição.

Fonte: Folha de S. Paulo

Oito em cada dez cidades não
veem condição para reabrir es-
colas em 2020 por causa da
pandemia

Mais de seis meses após o fe-
chamento das escolas pela
pandemia de covid-19, 3.275
municípios brasileiros ainda não
veem condições sanitárias para
retomar as aulas presenciais na
rede básica de ensino tanto em
escolas públicas, como privadas,
neste ano. O número equivale a
82% das cidades consultadas em
pesquisa da Confederação Naci-
onal dos Municípios (CNM). A
CNM ainda levantou a situação
das escolas em 96 países. Segun-
do a entidade, 38 estão com as
escolas abertas, 33 com as esco-
las parcialmente abertas e 25
permanecem com colégios fe-
chados. No Brasil, foram ouvidos
3.988 municípios (71,6% do to-
tal), onde estão 31,4 milhões de
estudantes da educação básica.

Fonte: Estado de S. Paulo

Alunos podem ser reprovados
em 2020? Entenda cenários
para escolas

Em meio à volta às aulas gra-
dual nas escolas, pais e profes-
sores acumulam dúvidas sobre
como o ano letivo de 2020 será
organizado e se os estudantes
poderão ser reprovados caso
não tenham bom desempenho
ou frequência suficiente. A reco-
mendação do Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE) é de que
se evite a reprovação escolar, em
função da situação atípica de
aprendizagem na pandemia.
Não há norma do Ministério do
Educação (MEC) sobre o assun-
to. O documento também reco-
menda que as escolas não deem
faltas aos estudantes no perío-
do de pandemia, uma vez que
há dificuldades em checar a pre-
sença de alunos nas aulas remo-
tas. Essa decisão cabe a cada
escola ou rede de ensino.

Fonte: Estadão

Brasil tem 2,6 milhões de pro-
fessores; posição no ranking
global de agressão a educado-
res assusta

Confira as mais recentes notícias
sobre educação em tópicos

O Brasil tem 2,6 milhões de
professores - o que equivale a
1,2% da população brasileira,
sendo destes, 2,2 milhões do-
centes da educação básica das
redes pública e privada. Uma
pesquisa da Confederação Naci-
onal dos Trabalhadores em Edu-
cação (CNTE), em parceria com
a Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), realizada com
15,6 mil professores aponta que,
na pandemia, 82% dos profissi-
onais disseram que as horas de
trabalho aumentaram; 69% de-
clararam ter medo por não sa-
berem como será o retorno à
normalidade; 50% declararam
ter medo do futuro. De acordo
com a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), o Brasil é o 1º
no ranking global de agressão a
educadores. / Fonte: G1

 Falando nisso:
Educadores relatam qual pre-

sente gostariam de ganhar no
Dia do Professor

De abraço coletivo (proibido na
pandemia) ao reconhecimento
da importância da educação de
qualidade e valorização da pro-
fissão, estes são os presentes
que docentes gostariam de ga-
nhar no Dia do Professor, come-
morado nesta última quinta-fei-
ra, 15. Diante do novo
coronavírus, educadores preci-
saram se reinventar para man-
ter o aprendizado dos alunos.
Para alguns, plataformas online
das escolas ajudaram no proces-
so. Outros precisaram e ainda
precisam lidar com dificuldades
de alunos que não têm equipa-
mentos eletrônicos ou acesso ao
ambiente virtual. Em meio ao
esforço, dedicação e carinho,
também precisam lidar com os
preparativos e desafios para a
retomada das aulas presenciais.
Docentes ouvidos pelo Estadão
demonstram a falta que faz o
convívio diário com os alunos,
não somente para o aprendiza-
do, mas também com relação ao
lado afetivo. No Dia do Profes-
sor, eles desejam que a educa-
ção possa um dia ser de quali-
dade para todos.

Fonte: Estadão

Volta às aulas presenciais:
como acolher as crianças sem
abraçar?

A necessidade de não ter con-
tato físico é, ainda, um obstácu-
lo no retorno das aulas
presenciais, principalmente na
educação infantil. Afinal, como
acolher as crianças sem abraçar?
Já reparou que quando uma cri-

ança se machuca, é para os bra-
ços de um cuidador, que ela ad-
mira e confia, que ela corre?
Quando alegre, é também esse
adulto que ela procura, muitas
vezes corporalmente, com a in-
tenção de compartilhar sua feli-
cidade. Surge, então, um novo
desafio aos educadores: promo-
ver o acolhimento dos alunos e
alunas sem tocar. Os abraços
precisam ser substituídos por
olhares, gestos e palavras. Mas
como colocar tudo isso em prá-
tica?

Fonte: Escolas Exponenciais

Ânima e Ser Educacional dis-
putam Laureate Brasil

O grupo educacional america-
no Laureate, que está venden-
do sua operação brasileira, es-
colheu a proposta da Ânima
para disputar o ativo com a Ser
Educacional. O outro grupo que
concorria pelo negócio era a
Yduqs, dona da marca Estácio,
até então, considerada a favori-
ta para a aquisição. A Ânima re-
forçou em sua proposta que
uma transação com a Yduqs po-
deria gerar problemas
concorrenciais no Conselho Ad-
ministrativo Defesa Econômica
(Cade) e arrastar a negociação
por até um ano, período que o
órgão antitruste tem para dar
seu aval. Esse ponto é relevante
porque os fundos controladores
da Laureate têm pressa - querem
se desfazer de toda a operação
no mundo ainda em 2020.

Fonte: Valor Econômico

Mulheres vencem dois impor-
tantes prêmios mundiais de
matemática

Duas importantes premiações
internacionais atribuídas às pes-
quisadoras do Impa (Instituto de
Matemática Pura e Aplicada)
Luna Lomonaco e Carolina Ara-
újo vieram realçar a importân-
cia de promover e incentivar a
presença das mulheres na ciên-
cia e, particularmente, na mate-
mática. Araújo foi anunciada a
vencedora da edição 2020 do
Prêmio Ramanujan, concedido
anualmente desde 2005, pelo
Centro Internacional de Física
Teórica, da Unesco, em reconhe-
cimento da pesquisa de alto ní-
vel de jovens matemáticos no
mundo em desenvolvimento. E
no mesmo mês o Prêmio Reco-
nhecimento da União Matemá-
tica da América Latina fora con-
cedido a Lomonaco por sua pes-
quisa fora de série em sistemas
dinâmicos. É a primeira vez que
o prêmio, criado em 2000, é con-
cedido a uma mulher.

Fonte: Folha de S. Paulo

Vai ser realizado no dia 29 de ou-
tubro (quinta-feira), no Quiosque
Hou na Praia Vermelha do Norte um
coquetel com showroom da cole-
ção de verão da Loja Zabdi, coman-
dada pelas empresárias Fernanda e
Simone.

O evento vai obedecer todas as
normas de distanciamento social e
especificações sanitárias da saúde
pública, e acontece das 16 às 20hs.

A entrada para o evento é gratui-
ta, bastando se dirigir à Zabdi que
fica no piso térreo do Shopping Por-
to Itaguá. A reserva é efetivada com
a doação de um panetone que vai
ser destinado a uma entidade be-
neficente da cidade (APAE); portan-
to vá correndo fazer sua reserva
pois o numero de pessoas é limita-
do.

Showroom da moda coleção
verão acontece na Loja Zabdi
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Premiação

A Pearson Educacion, maior
Empresa de Educação do
Mundo, lançou através do
Sistema de Ensino Dom
Bosco, o Prêmio PIC (Prêmio
de Inovação e Criatividade-
Professor do Bem) através do
Ensino On-line.

A Escola Criar-te Dom Bosco
se destacou nessa última
semana a nível nacional
trazendo para Ubatuba o
Prêmio de Primeiro lugar
com o Projeto Pedagógico
desenvolvido pela Professora
Talitta de Souza Siqueira com
a Orientação da
Coordenadora Etelvina Maria
Da Silva e com a Direção de
Alessandra Soares Ramiro.

O Projeto “Valorização da
Diversidade Cultural, a partir
do autoconhecimento”
desenvolvido pela Professora
rompeu barreiras através da
tecnologia e levou os alunos
a vivenciarem a cultura
Italiana realizando um
intercâmbio on-line com
alunos da Itália e também da
região do nordeste do Brasil.

Foram apresentados no
total 144 projetos de todas as
regiões do nosso país, dos
quais a Criar-te alcançou o a
premiação máxima.

Toda a equipe da escola está
em festa e com o coração
grato a Deus por tudo que
estão vivendo e
proporcionando aos seus
alunos!

Escola Criar-te conquista
prêmio a nível nacional

 Professora Talitta, Coordenadora Etelvina e os Diretores Alessandra e Sérgio

Professora Talitta de Sousa Siqueira, 1º lugar no Projeto Valori-
zação da Diversidade Cultural a partir do autoconhecimento

Portal conecta fornecedores
de insumos e matérias-primas

com empresas produtoras;
iniciativa visa garantir a

continuidade na produção e
no abastecimento

de São Paulo

O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
em parceria com a empresa
Datalogix, lançou na quinta-fei-
ra (8) a plataforma Negócios do
Bem, que busca conectar forne-
cedores de insumos e matérias-
primas com empresas produto-
ras, promovendo as companhi-
as paulistas e gerando negóci-
os.

O Negócios do Bem tem como
objetivo ser o meio adequado
entre fornecedor e produtor, ou

Gerando negócios

Governo de SP lança plataforma Negócios
do Bem para promover empresas paulistas

e gerar negócios no estado
empresas que tenham exceden-
te de insumos que possam con-
tribuir entre si, possibilitando o
“match” entre oferta e deman-
da, fazendo com que a produ-
ção de itens indispensáveis de
abastecimento para a população
não sejam paralisados ou preju-
dicados, encurtando distâncias
e permitindo a realização de
negociações e contatos de for-
ma ágil e eficiente.

O cadastro de anunciante ven-
dedor é aberto para empresas
paulistas que desejam fornecer
seus produtos para outras em-
presas, e pode ser realizado atra-
vés do portal
www.negociosdobem.sp.gov.br.
Após o preenchimento dos da-
dos, o participante recebe um e-
mail com a liberação de acesso
e demais instruções para incluir

seus produtos. No site, também
é possível realizar cadastro de
comprador, aberto a todos os
interessados, sejam indústria,
comércio ou serviços.

A utilização do portal é gratui-
ta, não será cobrada nenhuma
taxa de adesão ou tarifa sobre
negócios realizados. Além disso,
a venda não será feita no site e
o Estado não interfere nesse
processo, que deve ocorrer por
conta dos participantes.

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


