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Fase de transição é prorrogada
com horário estendido para

comércio e serviços
Governador João Doria anun-

ciou na quarta-feira (28) a pror-
rogação da fase de transição do
Plano São Paulo para todo o es-
tado por mais uma semana, até
o dia 9 de maio. Com o recuo
gradual de indicadores de casos,
internações e mortes por COVID-
19, o Estado fixou horário esten-
dido das 6h às 20h para atendi-
mento presencial limitado a 25%
de capacidade em comércios e
serviços não essenciais.

O horário estendido das 6h às
20h vale a partir deste sábado
(1) para estabelecimentos co-
merciais, galerias e shoppings. O
mesmo expediente poderá ser
seguido por serviços como res-
taurantes e similares, salões de
beleza, barbearias, academias,
clubes e espaços culturais como

cinemas, teatros e museus.
A fase de transição mantém li-

beradas as celebrações individu-
ais e coletivas em igrejas, tem-
plos e espaços religiosos, desde
que seguidos rigorosamente to-

dos os protocolos de higiene e
distanciamento social. Parques
estaduais e municipais também
poderão ficar abertos, mas com
horário das 6h às 18h.

Saiba mais na pág. 8

Câmara Municipal aprova
desconto progressivo nas multas
aplicadas nos estabelecimentos
comerciais durante a pandemia

A Câmara Municipal de
Ubatuba aprovou por unanimi-
dade na 13ª sessão ordinária
realizada na terça-feira (27),
projeto autorizando o Executi-
vo a proceder desconto pro-
gressivo a comerciantes,
prestadores de serviços ou em-
presários autuados e multados

por infrações sanitárias às nor-
mas estabelecidas pelo municí-
pio para o combate à prolifera-
ção do Covid-19.

Os descontos progressivos às
multas aplicadas a partir de
março de 2020 obedecerão aos
critérios de 80% do valor da
multa para os débitos que fo-

rem quitados até 31 de outubro
de 2021, 70% do valor da mul-
ta para os débitos quitados até
30 de novembro e 60 % do va-
lor da multa para os débitos
quitados até 26 de dezembro
próximo.

Matéria completa na pág. 3

FundArt abre inscrições para
Oficinas Culturais 2021

As Oficinas Culturais reali-
zadas pela Prefeitura Muni-
cipal de Ubatuba, através da
FundArt – Fundação de Arte
e Cultura de Ubatuba, estão
de volta e com as inscrições
abertas a partir do dia 26 de
abril na sede administrativa
d a  F u n d a çã o,  P ra ça
Nóbrega, 54 – Centro.

Os detalhes estão na pág. 7

Prefeita de Ubatuba vai
à Brasília em busca de recursos

Durante esta semana, a
prefeita de Ubatuba, Flavia
Pascoal, acompanhada de seu
vice, Márcio Maciel, cumpriu
uma agenda de diversos com-
promissos em Brasília visando

pleitear recursos para o municí-
pio.

Munida com um dossiê de do-
cumentos, reunidos pelos secre-
tários das pastas e contendo as
principais reivindicações da po-

pulação, a prefeita aposta nos
diálogos e relacionamento polí-
tico para angariar investimentos,
principalmente, nas áreas como
Saúde, Educação e Turismo.

Pág. 7

Com a presença dos dez vereadores que compõe a legislatura 2021-2024 foi realizada a 13ª sessão ordinária

Detran retoma horário de
atendimento normal a partir

de segunda-feira (3/5)
As 340 unidades do Detran.SP

voltarão a atender com o expe-
diente normal ao público na pró-
xima segunda-feira, 3/05.

A retomada vale tanto para as
unidades que estão integradas
com o Poupatempo quanto para
as Ciretrans.

 Saiba mais na pág. 6

O Comitê da Primeiríssima In-
fância de Ubatuba convida a to-
dos para acompanhar a progra-
mação da 5ª Semana do Bebê.
A programação será totalmente
online e contará com palestras
com profissionais da Saúde so-
bre temas importantes para o
desenvolvimento do período
que engloba a primeira infância
(gestação até os seis anos de ida-
de). Evento acontece de 10 a 14
de maio.

Os detalhes você encontra na
pág. 4

Ubatuba promove 5ª Semana do
Bebê com programação online

Brasil registra mais de 100 mil casos
suspeitos de dengue no primeiro

trimestre de 2021
Confira todos os detalhes na Pág. 8
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EducaçãoEditorial Gastronomia

Personal Chef

Estudante de Nutrição

Roberta Manoela

WhatsApp

(12) 99621-1 755

contrate@chefroberta.com.br

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

Aviso importante
Em virtude da adoção de novos hábitos com a pandemia,

as tradicionais edições semanais impressas passaram a
circular somente em versão digital.

Todas as edições estão disponíveis em nosso site “Jornal A
Cidade Ubatuba”

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

Após identificar a edição pela capa, data ou numeração,
clique uma vez e acesse seu inteiro conteúdo em “Acesse
AQUI a edição completa para leitura”.

A turma do Haroldo

Isolados e monitorados

Mulheres 31

Comer faz bem
Ubatuba é a 8º cidade no

ranking com maior taxa de iso-
lamento social no Estado.

Na contramão dos registros de
picos de deslocamento aos finais
de semana, típicos de cidades
litorâneas, Ubatuba tem figura-
do entre os 20 municípios com
maior taxa de isolamento social
conforme dados registrados
pelo Sistema de Monitoramento
Inteligente do Governo de São
Paulo.

A pior taxa de isolamento que
Ubatuba atingiu desde o início
do monitoramento foi de 35%
no dia 26 de fevereiro de 2020,
curiosamente uma quarta-feira,
ainda no período pré-pandemia,
ou seja, antes do primeiro anún-
cio de lockdow no Estado e do
decreto de medidas restritivas
no âmbito municipal.

Já a maior taxa foi de 72% nos
dias 04/04/2020 e 19/04/2020,
respectivamente sábado e do-
mingo, finais de semana em que
a cidade costuma receber um
grande número de turistas.

Vale salientar inclusive que
este é o melhor índice alcança-
do por Ubatuba desde 11 de
março de 2020, dia em que a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) decretou que a Covid-19
era uma pandemia.

Depois disso, aos finais de se-
mana Ubatuba registra uma
média de índice de isolamento
oscilante na casa dos 55% e ao

A fórmula
Havia um cego em uma avenida, pedindo ajuda e ao lado dele

tinha um cartaz escrito:

“Por favor, ajudem-me, sou cego”.

Um criador de publicidade que passava por ele, parou e obser-

vou umas poucas moedas no boné. Sem lhe pedir permissão,

pegou o cartaz, deu a volta, pegou um giz e escreveu outro anún-

cio. Voltou a colocar o pedaço de madeira sobre os pés do cego e

se foi.

Pela tarde, o publicitário voltou a passar em frente ao cego que

pedia esmolas e seu boné estava cheio de notas e moedas.

O cego reconheceu os seus passos e lhe perguntou se tinha sido

ele que

reescreveu seu cartaz e sobre tudo, o que ele tinha escrito.

O publicitário lhe respondeu:

- “Nada que não seja igual ao seu anúncio, mas com outras

palavras” – sorriu e seguiu seu caminho.

O cego nunca soube, porém que seu novo cartaz dizia:

“Hoje é primavera, e não posso vê-la”.

Mudar de estratégia quando as coisas não saem bem é a me-

lhor alternativa para reverter à situação e obter o resultado que

você quer.

E lembre-se... Se algo está dando errado... Olhe de maneira di-

ferente e mude a estratégia, não tenha medo de arriscar, pois a

vida em si já é um grande desafio...

Reflita!

“Acorda, você vive”.

Peixinho Haroldo

longo da semana em torno de
40%.

Isso significa que turistas vem
e vão aos finais de semana; mo-
radores circulam de segunda a
sexta pela cidade seja a traba-
lho ou não; enquanto muitos
outros permanecem em suas
casas.

Os índices colhidos prestam a
relacionar os índices de conta-
minação e de ocupação de lei-
tos com a circulação de pessoas
e a nortear as regiões mais ca-
rentes de investimentos.

Parece até contra censo então
dizermos que Ubatuba vai bem
na pandemia porque apesar dos
bons índices de isolamento so-
cial, o único hospital da cidade
carece de medicamentos, de kits
intubação, de uma UTI e de tan-
tas outras doações.

O isolamento ainda que consi-
derado entre os 10 melhores
entre 645 municípios do Estado
não foi suficiente para evitar a
triste marca de 100 óbitos por
Covid-19 em Ubatuba. Cem vi-
das perdidas, cem famílias sem
um ente querido.

E o que mais interessa saber
disso tudo é que somos constan-
temente monitorados através de
nossos celulares. Algo que pode-
ria em algum momento soar
como mais uma teoria
conspiratória mas na verdade é
pura realidade!

Melissa Schirmanoff

Além de todas as incertezas,
mudanças, insegurança e medo
que o momento atual gerou em
grande parte da população
mundial, os pais de alunos com
idade escolar enfrentam outro
dilema nesse início de ano – aula
presencial: sim ou não? Decisão
difícil a ser tomada imbuída de
presenciar o cansaço dos peque-
nos em estarem em casa e a lon-
ga espera para voltarem à esco-
la.

Da mesma forma encontram-
se as escolas que novamente se
adaptam aos impactos que a
sociedade impõe. Marcar os es-
paços para distância segura re-
comendada pelo órgão de saú-
de, calcular quantos alunos po-
dem permanecer em sala de
aula, organizar o rodízio de pre-
sença na escola, aferir tempera-
tura, clamar pelo uso de álcool
em gel e lavagem constante das
mãos, vigiar para que não haja
contato físico entre as crianças,
estes entre tantos outros cuida-
dos passaram a fazer parte da
nova rotina.

As escolas neste início de ano
tiveram que dar espaço, em suas
semanas pedagógicas, para a
discussão acerca da prevenção
à saúde de toda a comunidade
escolar. Além de planejarem as
atividades anuais, semestrais,
semanais e diárias minuciosa-
mente, pois todo planejamento
teve que ter previsões para o
que ocorre presencialmente na
escola e presencialmente nos
lares dos alunos. O ensino híbri-
do, discutido a tanto tempo nos
ambientes de educação, passou
a ser realidade em todas as es-
colas e famílias, gerando ainda
mais a certeza de que o apren-
der se faz em todos os espaços.

Não há dúvidas de que o espa-
ço escolar não é apenas o local
para formalizar o conhecimen-
to, é também o local em que se
aprende com a interação com as
outras crianças e toda a equipe
de educadores, mas será que as
crianças saberão se portar dian-
te do novo “normal”? Para que
possam frequentar a escola
presencialmente precisam saber
que além de cuidar do lápis e
borracha novos, precisam cuidar
das máscaras. Sim, agora temos
um outro artigo que faz parte do
vestuário diário obrigatório, mas
este, diferentemente dos de-

mais, requer muita atenção e
cuidado. Logo, as famílias e es-
cola agora também ensinam
como colocar e tirar a máscara,
onde armazenar a que já foi usa-
da e onde encontram-se as lim-
pas.

Enquanto isso os professores
se desdobram em cuidados e
preocupações. Cuidado com a
saúde e aprendizagem dos seus
alunos, porém diante de duas
realidades: os que estão
presencialmente em sala de aula
e os que acompanham tudo por
meio digital de suas casas. Cabe,
então nos perguntar, como está
a saúde física e emocional do
professor? Quem tem olhado
por ele? Indagações para as
quais não temos respostas, mas
nos cabe a reflexão acerca da so-
brecarga emocional e psicológi-
ca dos profissionais de educação
com a certeza de que merecem
todo respeito e apoio ao seu fa-
zer pedagógico.

A única certeza que temos é de
que, por enquanto, a escola do
abraço dos amigos e dos profes-
sores, da troca de lanche na hora
do recreio, das brincadeiras em
que os corpos ficam próximos,
da apresentação no auditório
com todos os alunos presentes,
entre tantos outros momentos
afetivos que ela nos promove,
ficarão na memória e permane-
cem na esperança de que isso
tudo possa fazer parte nova-
mente do cotidiano escolar.

Autora: V iviane Schueda
Stacheski é professora do curso
de Pedagogia do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter.

Retorno às aulas
presenciais, e agora?

Viviane Schueda Stacheski

Há propósito na dor!
A vida não é só alegrias. Somos cercados de acontecimentos

que nos levam a rir e de repente a chorar.
E precisamos entender isso, para não nos deixarmos paralisar

em meio às dores da vida e que fazem parte do viver!
A dor gera crescimento, amadurecimento, conhecimento, nos

fortalece, nos ensina muita coisa!
Mas isso só acontece quando encaramos a dor e não fugimos

dela!
Quando fugimos, estamos dando lugar ao medo, às frustrações,

às desilusões, às decepções se instalarem em nós! Porque tudo
isso vamos sentir ao longo da vida. Sim vamos passar por tudo
isso, só o que não podemos é ficar parados na dor ou fugirmos
dela, pois as consequências serão mais destruidoras do que pa-
recem ser quando encaramos a dor de frente.

Por isso na vida passaremos pelos dias maus... Mas passare-
mos... Não ficaremos neles.

Escolha passar pelos dias maus e aprender com a dor.

O mundo é imenso, uma gran-
de extensão territorial, com oce-
anos, matas, florestas, rios, la-
gos, animais e com muitas pes-
soas e suas necessidades bási-
cas. Teoricamente, se cabe tudo
nesse mundão, todos tem os
mesmos direitos, oportunidades
e deveres, né? Infelizmente
não…

“A última edição do relatório
“O Estado da Insegurança Ali-
mentar e Nutricional no Mun-
do”, estima que quase 690 mi-
lhões de pessoas passaram fome
em 2019 – um aumento de 10
milhões em relação a 2018 e de
aproximadamente 60 milhões
em cinco anos. Altos custos e
baixo poder aquisitivo também
significam que bilhões não po-
dem comer de maneira saudá-
vel ou nutritiva. Em todo o pla-
neta, prevê o relatório, a
pandemia de Covid-19 pode le-
var mais de 130 milhões de pes-
soas à fome crônica até o final
de 2020. Surtos de fome aguda
no contexto da pandemia po-
dem ver esse número aumentar
ainda mais em momentos como
este.” (fonte: Unicef.org)

Num mundo onde se passa
fome, seria loucura pensar que
há desperdício, mas… “O chama-
do “Índice de Desperdício de Ali-
mentos 20213  apresenta um
número quase assustador: em
2019, foram 931 milhões de to-
neladas de alimentos desperdi-
çados. Isso sugere que 17% da
produção total de alimentos do
mundo foram para o lixo.” (fon-
te: BBC Internacional)

Bem, diante de números
arrebatadores como os apresen-
tados acima, justifico o fato de
escrever muito sobre sobras e
reaproveitamentos, formas de
fazer diferente e de não permi-
tir que haja desperdícios dentro
de casa. Sim, é dentro de casa
que começamos as revoluções,
pequenas, porém as mais impor-
tantes. Comida vai além do ato
de se nutrir, alimentar-se de for-
ma justa é um ato político, co-
mer é um direito de todos e uma
necessidade básica, não é brin-
cadeira nem moeda de troca
para sub-celebridades brinca-
rem de fazer ciência, com filo-
sofias baratas que podem pre-
judicar quem não tem conheci-
mento.  A pandemia corrente no
mundo está maltratando mais
do que o normal a população,
principalmente a brasileira, en-
tão ver o que as pessoas tem
capacidade de fazer para se auto
promoverem, é vergonhoso. Só
parem, pensem no próximo, de-
veríamos sair melhores disso
tudo, deveríamos…

E para não perder o costume,
vamos reaproveitar?

Cascas de legumes são ótimas
para composteiras, mas pode-
mos utilizar também no dia a
dia, como a casca da batata que
pode virar Chips. A casca da ba-
tata tem vitamina C e potássio,
é rica em fibras, assim como de
outros legumes e são importan-
tes para a digestão.

Chips de casca de batatas

Ingredientes:
Cascas de 1kg de batata

½ colher (sopa) de azeite
Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:
Preaqueça o forno a 200 ºC

(temperatura média). Com uma
escovinha para legumes, lave as
cascas das batatas sob água cor-
rente. Seque bem as batatas
com um pano de prato limpo –
a casca deve ficar o mais sequi-
nha possível, esse é o segredo
para conseguir uma textura
crocante ao assar. Sobre uma ti-
gela descasque as batatas – ten-
te fazer tiras bem longas da cas-
ca, num movimento único. Re-
serve as batatas na geladeira
para preparar uma próxima re-
ceita. Tempere as cascas da ba-
tata com o azeite, sal e pimen-
ta-do-reino.

Distribua as cascas numa assa-
deira, de preferência
antiaderente – quanto mais es-
paçadas estiverem mais
crocantes ficam. Leve ao forno
para assar por cerca de 20 mi-
nutos até que dourem e fiquem
crocantes – na metade do tem-
po, vire as tiras com a espátula
para que assem por igual. Sirva
a seguir como petisco ou para
dar crocância à receitas como
purê de batatas ou sopas.

Dicas:
– A mesma técnica pode ser

aplicada para várias cascas de
legumes diferentes, como abó-
bora, mandioquinha, cenoura,
beterraba, use a criatividade e
o que tiver na geladeira,

– Faça quando já for usar o for-
no para aproveitar o calor,

– Para fazer numa quantidade
maior, vá guardando as cascas
no freezer, num saquinho. Des-
congele tudo de uma vez, seque
bem e está pronto para assar.

Comer com equilíbrio faz bem,
o que difere veneno de remédio
é a dose. Bom apetite!

Acesse o site https://
chefroberta.com.br/comer-faz-
bem/ onde você irá encontrar
essa e outras dicas e receitas.

A Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba – FundArt passa a
funcionar, também, na Regional
Sul. O Espaço Cidadão na
Maranduba vai abrigar um polo
da Fundação, onde irão aconte-
cer as oficinas culturais gratui-
tas à população.

As matrículas podem ser feitas
de segunda a sexta-feira, das
7h15 às 15h30, na sede do Es-
paço Cidadão – Rua Cabo Oscár
Rossini, 10 na Maranduba.

Interessados devem procurar o
funcionário Marcos Antônio
com a seguinte documentação:

– 1 Foto 3×4 (recente);
– RG e CPF do aluno e do res-

ponsável (se menor de idade);
– Comprovante de residência

(recente).
Mais informações pelo telefo-

ne (12) 3849-8160, que também
funciona como WhatsApp.

Jornal A Cidade, há 35 anos
levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

Cultura

FundArt tem novo
polo na Regional Sul

Confira as oficinas previstas e
a estimativa de vagas:

Oficina Cultural de Música
Aulas com professor

Wellington às segundas-feiras,
das 10h00 às 12h00 e das 13h00
às 15h00.

30 vagas – 15 por período (ma-
nhã e tarde)

Oficina Cultural de Desenho
artístico

Aulas com professora Vanessa
às terças e quintas-feiras, das
09h00 às 10h30 e das 13h00 às
14h30.

30 vagas – 15 por período (ma-
nhã e tarde)

Oficina Cultural de Fibras Na-
turais

Aulas com professora Salete às
quartas-feiras, das 13h00 às
16h00.

20 vagas
Idade: A partir de 16 anos
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Fique por dentro...

Alerta de falso contato telefônico de bancos
Pessoas mal-intencionadas entram em contato se passando por funcionários do

banco para obter seus dados cadastrais, suas senhas e ID. Em ligações telefônicas,
chegam até a simular uma falsa Central de Atendimento, com o intuito de fazer com
que os clientes acreditem que estão falando com o banco.

Como se proteger

BANCOS NUNCA ligam solicitando dados de acesso, senhas ou códigos de
dispositivos de segurança.

-  NUNCA ligam solicitando acesso a sites para procedimentos de segurança ou
atualizações com digitação de senhas ou códigos de dispositivos de segurança.

-  O Banco não entra em contato solicitando foto do QR Code ou do código de
validação do ID. NUNCA vai pedir para você enviar a imagem para outras pessoas.

-  O Banco não entra em contato para agendar a entrega de cartões de crédito.

-  O Banco nunca solicita seus dados, suas senhas ou código numérico do ID  para
contestar transações ou sustar cheques.

Parabéns a todos os guerreiros e
guerreiras que, faça chuva ou

faça sol, se levantam diariamente
em busca de um futuro melhor,
principalmente nesses tempos

difíceis.
Feliz Dia do Trabalho!

Falas de vereadores refletem
dilema geral entre apoio à

economia e defesa de
restrições

A Câmara de Ubatuba aprovou
por unanimidade na 13ª sessão
ordinária realizada na terça-fei-
ra (27), projeto autorizando o
Executivo a proceder desconto
progressivo a comerciantes,
prestadores de serviços ou em-
presários autuados e multados
por infrações sanitárias às nor-
mas estabelecidas pelo municí-
pio para o combate à prolifera-
ção do COVID-19. Há estabele-
cimentos cujas multas chegam a
R$ 30.000,00.

As multas previstas referem-se
àquelas aplicadas desde março
de 2020 quando foram editados
os decretos municipais 7309 e
7310 com normas na pandemia,
incluindo posteriores alterações
nesses decretos até 1º de outu-
bro de 2021.

Os descontos progressivos obe-
decerão aos seguintes critérios:
80% do valor da multa para os
débitos que forem quitados até
31 de outubro de 2021, 70% do
valor da multa para os débitos
quitados até 30 de novembro e
60 % do valor da multa para os
débitos quitados até 26 de de-
zembro próximo.

O artigo 2º sugere que para
evitar configuração de renúncia
de receita, “o Poder Executivo
poderá adotar medidas adminis-
trativas para que não haja ins-
crição na dívida ativa para os
referidos débitos. O comercian-
te, prestador de serviço ou em-
presário que se interessar em
ingressar no programa deverá
apresentar requerimento à
municipalidade, mediante acor-
do de confissão de dívida”.

Junior informou que o texto do
projeto veio até ele pela partici-
pação cidadã de dois empresá-
rios locais, Edmur Gianini e
Netto, que estiveram presentes
no plenário acompanhando a
votação, inspirados no exemplo
de outras cidades que já discu-
tiram esses descontos e em pro-
jeto já tramitando na
Assembleia Legislativa Estadual-
Alesp.

Entre a Economia e a Saúde –
Os pronunciamentos dos verea-

Câmara Municipal aprova
desconto progressivo nas multas
aplicadas nos estabelecimentos
comerciais durante a pandemia

Com a presença dos dez vereadores que compõe a legislatura 2021-2024 foi realizada a 13ª sessão ordinária

dores na discussão da proposta
refletem um dilema global hoje
que é o de manter a economia
funcionando com comércio
aberto ao mesmo tempo que se
defende restrições de circulação
de pessoas e o isolamento soci-
al como forma de combate à
proliferação do vírus.

O vereador Eugênio Zwibelberg
lembrou que “vivemos momen-
to de transição entre fase verme-
lha e fase laranja do Plano São
Paulo e o comércio estaria reto-
mando suas atividades. Porém
não podemos esquecer o pro-
blema grave de Saúde. Em 31 de
dezembro de 2020 eram
registrados 48 óbitos em
Ubatuba e agora, antes de en-
cerramos o mês de abril, só no
primeiro quadrimestre de 2021
foram 97 óbitos, com 9 óbitos
suspeitos em investigação. Só
nesse primeiro quadrimestre de
2021 perdemos o dobro na com-
paração com todo o ano passa-
do”

O vereador diz que “nesta se-
mana perdemos ai colegas, co-
legas de profissão, dr. Pedro,
perdemos a pastora Danielle.
Que façamos nossas partes tam-
bém que é manter protocolos,
usar álcool em gel. Só a vacina
não vai ser suficiente, ela não
inibe esse vírus. Se o comércio
está aberto, que o comerciante
faça sua parte, que o comércio
exija o uso de máscara. Fazer
todos essa corrente para que
possamos sair dessa situação de
calamidade.”

Já no parecer da Comissão de
Justiça e Redação consta que
“todos os segmentos da socie-
dade foram prejudicados por
esta pandemia porém poucos
segmentos foram tão afetados
quanto comerciantes e empre-
sários da mesma forma. E seria
penalizar em duplicidade os que
já sofreram significativo impac-
to financeiro tornando sua situ-
ação insuportável com essas
multa”.

O vereador Rogério Frediani
destaca que “o projeto vem de
encontro aos anseios da socie-
dade” e pede inclusão de emen-
da de plenário ampliando de 80
para 90% nos desconto para dé-
bitos quitados até 30 de setem-
bro de 2021. Junior, no entanto,
manifestou receio de que esse

aumento poderia gerar veto já
que ele negociou com a Prefei-
tura que propôs limite de até
80% nos descontos.

Projetos vetados - Junior Jr já
teve dois projetos vetados pela
Prefeitura, um que tentava am-
pliar a lista de atividades essen-
ciais e outro que considerava
academias de ginástica ou edu-
cação física como ligados à área
da Saúde e não só lazer e espor-
tes.

Por isso lembrou que “gato es-
caldado tem medo de água fria.
Cada um tem sua interpretação
de leis mas eu não aguento mais
fazer propostas, algumas a qua-
tro mãos como esta e acabar
vetado. Peço que possamos sal-
var alguns comerciantes que fo-
ram multados, tem alguns cuja
multa atinge 30 mil reais porque
estavam trabalhando. Acho per-
feita a emenda só me ressinto
sobre esse limite de 80%. Proje-
tos vetados não foram
inconstitucionais”, enfatizou.

Frediani explica que já existe na
Prefeitura um antecedente, por
exemplo: “na construção civil,
quando há multa, há um des-
conto, você paga 10 por cento
da multa e você consegue regu-
larizar sua obra. Já existe isso na
fiscalização da Prefeitura. Então,
90 % iria atender nosso comér-
cio que já está tão sofrido. Tem
comerciante que já está fecha-
do desde dia 25 de janeiro por
causa do Plano são Paulo. Como
vai pagar multa?”, indagou. No
final a emenda de Frediani foi
aprovada.

Junior, que também é comer-
ciante, entende que “o pior ain-
da está por vir. A cada dia preci-
samos ter esse equilíbrio entre
saúde e economia mas a longo
prazo teremos dificuldades, as
contas vão chegando. Agora que
começou a abrandar um pouco
nessa questão das fases. Proje-
to do Educador Físico também
foi discutido com o Executivo e
acabou vetado”.

O vereador Adão Pereira (PSB)
diz que o ideal desse projeto é
que viesse do Executivo, que vi-
esse de lá pra cá, pois corre o ris-
co de ser inconstitucional por-
que mexe com recursos, com fi-
nanceiro. Legislativo tem que fis-
calizar mas se toca em questões
financeiras ai vem o veto. Se vier
de lá pra cá já não haveria o
veto”.

Exorbitantes - Zwibelberg con-
sidera “multas exorbitantes, no
patamar de 30 mil reais, quan-
do o comércio está funcionan-
do com 30 % de sua capacida-
de. Elas são estipuladas através
de três decretos e algumas fa-
zem menções ao Código Sanitá-
rio mas tem o decreto 7543/21
que fala em multa de 100 Ufesp,
sem menções ao Código. É até
passível de questionamento ju-
rídico. Espero que a conversa
com o Executivo desta vez surta
efeito”.

O Presidente Jorge Ribeiro (PV)
lembrou que “essas autuações
ainda que legítimas, podem de-
cretar falências, principalmente
dos pequenos. Tentei transfor-
mar tais multas em advertênci-
as. Não consegui. Por mim seria
apenas advertência ou até os 90
% mas não podemos correr o ris-
co de sair daqui hoje sem essa
lei aprovada para manter vivos
os nossos comerciantes que ain-
da conseguem respirar. Nosso
comércio já sofre com a
sazonalidade, sem epidemia e
merece nosso apoio”, finalizou.

Colocados em votação a emen-
da e projeto foram aprovados
por unanimidade.

O vereador Rogério Frediane foi autor da emenda que amplia de
80 para 90% os desconto para débitos quitados até 30 de setem-
bro de 2021.

O vereador Junior Jr é o autor do Projeto da aplicação de descon-
to nas multas. Junior informou que o texto do projeto veio até ele
pela participação cidadã de dois empresários locais, Edmur Gianini
e Netto, que estiveram presentes no plenário acompanhando a
votação.
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IPMU

Portaria n.º 024 de 23 de abril de 2021
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de
2005, à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/073/2021, em
especial o parecer exarado pela Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 81/83 e parecer jurídico às
fls. 88/90 e após deliberação do Conselho de Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “a” c/

c § 5º da CF/88 e artigo 6º da EC nº 41/2003, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição
especial de professor”, com proventos integrais, de acordo com disposto no Art. 24 da EC 103/19, à
servidora Sra. SÕNIA REGINA PEREIRA DE MORAES SILVEIRA, portadora do R.G. n.º 6.960.503-8 SSP/
SP, titular de cargo efetivo de “Professor de Educação Básica I – PEB I” da Prefeitura Municipal da
Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de
maio de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 23 de abril de 2021.

Sirleide da Silva - Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de

Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 016 de 23 de abril de 2021
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de
2005, à vista dos elementos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/076/2021, em
especial o parecer exarado pela Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 78/80, parecer jurídico às
fls. 83/84 e após deliberação do Conselho de Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “a”

da CF/88 e artigo 3º da EC nº 47/05, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com
proventos integrais, com redução de idade para cada ano que exceder a 35 anos, de acordo com dis-
posto no Art. 24 da EC 103/19, ao servidor Sr. ANTENOR RICARDO BENETTI, portador do R.G. n.º
14.753.519-0 SSP/SP, titular do cargo efetivo de “Agente de Saneamento”, transformado através da Lei
nº 2815 de 08/06/2006 para o cargo de “FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA” da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de
maio de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 23  de abril de 2021.

Sirleide da Silva - Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de

Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

ERRATA
Na edição digital do Jornal A Cidade, onde foi publicado  a portaria nºs 016 de 23 de abril de 2021, do

Instituto da Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, na edição 3901, do dia 24 e 25 de abril de 2021,
houve uma incorreção.

 Onde se lê:  ao servidor Sr. ANTENOR RICARDO BENETTI, portador do R.G. n.º 14.753.519-0 SSP/SP,
titular do cargo efetivo de “Agente de Saneamento”, da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de
Ubatuba.

Leia-se: ao servidor Sr. ANTENOR RICARDO BENETTI, portador do R.G. n.º 14.753.519-0 SSP/SP, titu-
lar do cargo efetivo de “Agente de Saneamento”, transformado através da Lei nº 2815 de 08/06/2006
para o cargo de “FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA” da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba.

ERRATA
Na edição digital do Jornal A Cidade, onde foi publicada a portaria nºs 024 de 23 de abril DE 2021, do

Instituto da Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, na edição 3901,  do dia 24 e 25 de abril de
2021, houve uma incorreção.

 Onde se lê:  Portaria n.º 023 de 23 de abril de 2021
Leia-se: Portaria n.º 024 de 23 de abril de 2021

Por unanimidade, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) aprovou
a tese de que o Código Florestal
estabelece os limites de Área de
Preservação Permanente (APPs)
nos cursos de água urbanos. A
decisão fixa para todo o país os
limites da Lei 12.651/2012 – de
até 500 metros de recuo a de-
pender da largura do curso de
água, em ocupações urbanas,
consolidadas ou não.

A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) apresentou
manifestação em defesa do ente
municipal como Amicus Curiae.

O Código Florestal prevê recuo
de 30 a 500 metros. Contudo,
apesar de estabelecer a faixa de
15 metros como não edificável,
a Lei 6.766/1979 do
Parcelamento do Solo trata as
diversidades regionais brasilei-
ras mais especificamente. Tal
entendimento foi destacado na
manifestação da CNM, que tam-
bém citou a competência muni-
cipal sobre o ordenamento
territorial e lembrou a aplicação
do Código Florestal restritamen-
te à área urbana, com o intuito
de proteger o meio ambiente.

Na manifestação escrita, a

Meio ambiente

Código Florestal deve ser
aplicado em Área
de Preservação

Permanente urbanas

CNM pediu ainda a manutenção
das áreas já consolidadas – que
foram estabelecidas antes do
marco legal. A entidade se reu-
niu com associações de municí-
pios e com a Federação
Catarinense de Municípios
(Fecam) para mostrar à Corte os
impactos legais, econômicos e
administrativos que a decisão
causará ao municipalismo naci-
onal. Também auxiliou os
gestores envolvidos diretamen-
te na ação.

A matéria chegou ao Superior,
a partir de três recursos do Mi-
nistério Público de Santa
Catarina (MPSC). A tese do
MPSC – feita oralmente pelo
procurador de Justiça Davi do
Espírito Santo – sinalizou evitar
edificações mantidas em detri-
mento à proteção ambiental e
garantir que novas ocupações
observem de forma irrestrita as
APPs, no ambiente urbano ou
no meio rural. O MPSC defende
que a medida protegerá mais o
meio ambiente e a
biodiversidade.

Parâmetros
O STJ chegou a determinar a

suspensão dos processos que
tramitam acerca do tema em
todo o território nacional,
mas reafirmou a jurisprudên-
cia do Ministério Público. Con-
forme a tese aprovada, Esta-
do e Municípios devem privi-
legiar a aplicação irrestrita
dos parâmetros previstos no
Código Florestal às áreas urba-
nas, de ocupação consolidada
ou não, inseridas em APPs, na
fiscalização ambiental, nos
licenciamentos e nos alvarás
de construção.

O relator, ministro Benedito
Gonçalves, defendeu que o
Código Florestal  seja
priorizado nos licenciamentos
ambientais de obras em áreas
urbanas em ocupações de
APPs e nos demais casos que
envolvam a proteção a essas
áreas. A decisão impacta os
municípios, pois não conside-
ra a realidade de muitas loca-
lidades ocupadas há mais de
30, 40 anos e também não
observa a gestão ambiental lo-
cal. A decisão preocupa aos
gestores que, até então, se en-
quadram nas determinações
da Lei 6.766/1979.

Covid-19

A sexta edição da pesquisa re-
alizada pela Confederação Naci-
onal de Municípios (CNM) para
entender o panorama do
enfrentamento da Covid-19
mostra que 869 municípios fica-
ram sem vacina para aplicação
da segunda dose no prazo esti-
pulado pelo informe do
imunizante. Já a oferta da pri-
meira dose ao grupo prioritário
ficou em falta para 673 entes
locais. A pesquisa ouviu 2.831
municípios de todos os Estados
entre os dias 26 e 29 de abril.

Outro ponto de alerta do estu-
do é em relação ao risco iminen-
te de faltar medicamentos do
chamado “kit intubação”. O es-
tudo mostra que essa ainda é
uma preocupação para 641 mu-
nicípios. A pergunta vem sendo
feita desde a primeira edição da
pesquisa, realizada de 23 a 25 de
março, quando 1.316 gestores
locais afirmaram enfrentar esse
risco. A CNM destaca que, ape-
sar da queda, a situação ainda é
crítica diante dos impactos que
pode trazer ao tratamento das
pessoas em estado grave. Nesta
semana, a falta de oxigênio pode
atingir 223 municípios. Em mar-
ço, esse número era 709.

Os temas vêm sendo levados
ao governo federal pela CNM em
reuniões com o Ministério da
Saúde. Na semana passada, o
ministro da Saúde, Marcelo

Falta de imunizantes para
segunda dose atinge 869
municípios nesta semana

Jornal A Cidade
Há 35 anos levando informação com credibilidade e transparência.

Queiroga, informou as ações da
pasta para garantir o abasteci-
mento do “kit intubação”, como
pregão internacional sem fixa-
ção de preços e doações por
parte da iniciativa privada e da
Espanha. No que se refere à fal-
ta de imunizantes para a segun-
da dose, o Ministério informou
que adotará uma logística
emergencial para normalizar a
situação: o envio diário de par-
te de doses aos Municípios com
falta do imunizante para com-
pletar o esquema vacinal. As
doses antecipadas serão descon-
tadas da remessa semanal des-
tes municípios.

Intubações em UPAs

O atendimento de pacientes
graves em Unidades de Pronto

Atendimento (UPAs) também foi
levantado. Segundo a pesquisa,
119 municípios têm pacientes
nesses estabelecimentos aguar-
dando leito de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI). Em pelo me-
nos 77 cidades, há pacientes
intubados nas Unidades.

Repasses fundo a fundo

Nesta semana, o levantamen-
to também perguntou aos
gestores se os recursos financei-
ros para a Saúde (fundo a fun-
do) de 2021 eram maiores do
que os repassados pelo governo
nos primeiros quatro meses do
ano passado. Cerca de 57% dos
municípios afirmaram que hou-
ve redução nos repasses. Já 17%
apontaram um aumento e 26%
não souberam responder.

Acompanhe nossas publicações na internet.

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

Saúde

Ubatuba promove 5ª Semana do
Bebê com programação online

O Comitê da Primeiríssima In-
fância de Ubatuba convida a to-
dos para acompanhar a progra-
mação da 5ª Semana do Bebê.
A programação será totalmente
online e contará com palestras
com profissionais da Saúde so-
bre temas importantes para o
desenvolvimento do período
que engloba a primeira infância
( gestação até os seis anos de
idade).

O evento acontecerá de 10 a 14
de maio, sempre às 19 horas, e
será transmitido pelo canal do
youtube da secretaria de Educa-
ção de Ubatuba https://
www.youtube.com/channel/
UCoJ_mig3TpBke1dxjx_Vv2Q e
pelo facebook da Primeiríssima
Infância de Ubatuba https://
www.facebook.com/ubasppi

Confira a programação:

10/05/21 –  Psicomotricista
Fabíola Peixoto – “O olhar da

psicomotricidade como
profilaxia no Berçário e suas pos-
sibilidades na promoção de saú-
de da Primeira Infância”

11/05/21 – Professora Maria
Helena Pelizon – “A importância
do vínculo de afeição na Primei-
ra Infância”

12/05/21 – Dra. Danielle
Canineo – “ COVID-19: O impac-
to na obesidade infantil”

13/05/21 – Dra. Marcela
Pellegrino – “Ampliação do tem-
po de convivência familiar du-
rante a pandemia: oportunida-
des de descobertas”

14/05/21 – Terapeuta
Ocupacional Estela Marcondes
Furuta – “Conhecer para apoi-
ar: entenda os principais marcos
do desenvolvimento do seu filho
e saiba quando e como buscar
ajuda”

Sobre a semana

Realizada desde 2017 em
Ubatuba, a Semana do Bebê
tem o objetivo de chamar a
atenção da sociedade para a
importância da primeira in-
fância (período que vai até
os seis anos de idade) no de-
senvolvimento das capaci-
dades cognitivas, motoras,
socioafetivas e de linguagem
das crianças. Assim, confor-
me mostram os estudos da
neurociência,  quanto me-
lhores forem as condições
para o desenvolvimento du-
rante a Pr imeira Infância,
maiores são as probabilida-
des de que a criança alcan-
ce o melhor do seu potenci-
al,  tornando-se um adulto
mais equilibrado, produtivo
e realizado.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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FM IMÓVEIS VENDE-SE - Chácara com 3100
m2 área construída de 100 m2, tem rio nos fun-
dos, piscina natural, mata atlântica, plantação,
R$ 300 mil, aceito lote mais volta, próximo do
centro. Tratar: 3832-4794.

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa no Jardim
Carolina, área do lote 1.750  m², área construída
500 m², com piscina de em oval de 40  m², área
de lazer com churrasqueira, R$ 1.500,000,00.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa na Praia da
Almada, lote de 460 m2, área construída de 100
m2, com vista total para o mar com 2 dormitórios,
sala, 01 cozinha, área de serviço,  01 banheiro,
toda varanda, R$ 200 mil. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa na praia do
Perequê-Açu, a 800m da praia e centro com 2
dormitórios, 01 banheiro, sala, cozinha, área de
serviço, varanda em toda lateral, vaga para 5
carros, R$ 320 mil, doc. 100% aceita apartamen-
to no centro.Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

VENDE

CASA NO HORTO
Casa principal, mais de caseiro com 300
m², no Horto com área de 25.000 m², sen-
do aproveitado 2.000 m². R$ 700 mil. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE -  Pousada no Perequê-
Açu, funcionando, a 50 m da praia só atravessar
a rua, e 500 m do centro,  com 09 suítes, com
uma casa de 03 suítes, salão para refeição, co-
zinha, banheiro social, área de serviço, estacio-
namento, R$ 1.300,000,00, aceito imóvel como
parte de pagamento.  Tratar: 3832-4794.

ALUGA-SE

ALUGUEL

TEMPORADA

E FERIADOS
PACOTE DE 3 NOITES O CASAL R$ 600,00,
CADA PESSOA A MAIS R$ 300,00, BAIXA
TEMPORADA, 2 NOITES: R$ 250,00.

 Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

ALUGA

DEFINITIVO
Com renda comprovada emprego fixo regis-
trado, aceito fiador ou depósito caução, para
casal, apartamento no centro, com 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 01 banheiro, área de servi-
ço, terraço, sacada, estacionamento fechado,
ambiente familiar, todo equipado, com segu-
rança, para 2 pessoas R$ 1.200,00, JÁ IN-
CLUSO TODAS AS TAXAS, mobiliado (não
tiro a mobília). Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Apartamento na
Praia Grande, com 2 dormitórios, 01 banheiro,
sala, cozinha, área de serviço, interfone, piscina,
churrasqueira, a 500 m da praia, R$ 215 mil. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE -  Casa próximo ao su-
permercado Semar centro, com 01 dormitórios,
01 suíte,  01 banheiro, sala, cozinha, garagem
coberta, R$ 280 mil. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Apto no centro, na AV
da praia do cruzeiro, com 01 suíte, 02 dormitóri-
os, 01 banheiro, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço, estacionamento na frente do prédio, R$
320 MIL, aceita apto com 02 dormitórios e 02
banheiros, prédio com lazer, piscina, faz volta.
Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Casa no Silop, centro,
na 1ª quadra da Prof. Thomaz Galhardo, lote de
360 m², com 2 dormitórios,2 banheiros, sala, co-
zinha, área de serviço. R$ 330 mil. Tratar: 3832-
4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Kitnet em área cen-
tral, com 1cozinha, área de serviço, 01 banheiro,
semimobiliada. R$ 145 mil. Aceito como paga-
mento apto com 2 dormitórios faço volta. Tratar:
3832-4794.

AV. PROF. THOMAZ GALHARDO,1523 - CENTRO - UBATUBA
Site: www.fmimoveisuba.com.br

E-mail:fmimoveis@fmimoveisuba.com.br
50M DO TREVO DO PESCADOR NA ENTRADA DA CIDADE

TEL:(12)3832-4794

COM SEDE PRÓPRIA
CRECI 40.570

COMPRA - VENDE - PERMUTA

FM Imóveis
99714-3183

ALUGA
TEMPORADA
E DEFINITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

WhatsApp

Venha passar seu feriado, fim de ano e carnaval em Ilhabela -
litoral Norte de São Paulo. Casa totalmente mobiliada, com 2 quar-
tos, 1 banheiro, garagem ampla, grande área verde e varanda
com redes. Contato: WhatsApp (12) 99133-5723 com Juliana.

ÓTIMA CASA PARA ALUGUEL DE

TEMPORADA EM ILHABELA

VENDO LOTE

CONDOMÍNIO

RESSACA
Esquina com 450 m², R$ 250 mil.

Tratar: 3832-4794.

TERRENOS  E ÁREAS
COMPRA  E VENDA

FM IMÓVEIS VENDE - Ubatumirim frente para
o mar, área de 1 alqueire, com 5 chalés, 6 ba-
nheiros, 1 galpão, 4 garagens para lancha, área
com vista panorâmica do mar. R$ 1.500,000,00,
aceito imóvel como parte de pagamento. Tratar:
3832-4794.

VENDE-SE HOTEL NA

PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO  A  UMA QUADRA  DA  PRAIA

27 APARTAMENTOS.
TRATAR: TEL (12) 3832-1512.

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

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

Jornal A Cidade, há 35 anos levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

Empresário divulgue sua marca!

Informações: 3832-4832

ORÇAMENTOS DE EDITAIS E PUBLICIDADE
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, 180 - Loja 12 - Centro - Galeria Passeio Santa Fé
Informações: (12) 3832-4832

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto,

jamais será esquecido...

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:

Disque 190
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Editais & Comunicados

Detran SP informa

CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA
GERAL DOS ASSOCIADOS

Prezados(as) Associados(as)
Na qualidade de Diretor Presidente e conforme seção 2° - Arti-

go 15 – Item “a” do Estatuto Social da APEVE Associação Amigos
do Jardim Pedra Verde, convoco todos os Associados para parti-
ciparem da nossa primeira reunião ordinária de 2021.

A Assembleia Geral Ordinária, em ambiente virtual, será reali-
zada no dia 21 de Maio de 2021 (sexta-feira), as 18hs00 em pri-
meira convocação com mais de 50% dos associados efetivos, ou
às 18:hs30min em segunda convocação, com qualquer número
de presentes, obedecendo ao seguinte cronograma/prazos:

Pauta para nossa reunião:
1. Eleição do Presidente da Assembleia;
2. Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior (29/10/2020);
3. Apresentação e Aprovação do Balanço de 2020, aprovado

pelo Conselho Deliberativo e Fiscal da APEVE em Reunião de 05
de março de 2021;

4. Mensagem da Diretoria;
5. Eleição do novo Conselho, órgão deliberativo e Fiscal da

APEVE, a ser composto por 25 membros Titulares e 5 membros
Suplentes, conforme Artigo 23° a), Artigo 24° 24.2, letras a) e b),
Artigos 51º, 52º e 53º,  do Estatuto Social da APEVE,  para o
período de 1º de junho de 2021 até 30 de abril de 2025.

As informações sobre a forma de acesso ao ambiente virtual da
Assembleia serão divulgadas em comunicação subseqüente, bem
como outras informações necessárias à eleição dos conselheiros
e representação por procuração.

Contamos com a presença de todos
Atenciosamente

No sábado (1/5), feriado do
Dia do Trabalhador, todas as
unidades estarão fechadas.

As 340 unidades do Detran.SP
voltarão a atender com o expe-
diente normal ao público na
próxima segunda-feira, 3/05. A
retomada vale tanto para as
unidades que estão integradas
com o Poupatempo quanto para
as Ciretrans. Por meio do link
https://bit.ly/3aSpo5Y é possível
consultar o horário de atendi-
mento da Ciretran de cada cida-
de. No caso das unidades que
funcionam dentro dos postos do
Poupatempo, para conferir o
horário basta acessar a opção
‘Locais de Atendimento’ no por-
tal www.poupatempo.sp.gov.br
ou aplicativo Poupatempo Digi-
tal.

O atendimento continua limi-
tado a 25% da capacidade, se-
guindo as diretrizes do Plano
São Paulo, que prorrogou a Fase
de Transição até o dia 9 de maio
(domingo).

É importante lembrar que para
ser atendido nas unidades é
obrigatório que o cidadão
agende um horário pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
pelo aplicativo Poupatempo Di-

Corporação enfrenta crimes
graves envolvendo sequestro,

latrocínio e homicídios a
revelar uma cidade não tão

tranquila

Em proposta apresentada pelo
vereador Eugênio Zwibelberg
(PSL), o plenário aprovou a en-
trega de moção de congratula-
ções aos Policiais Civis de
Ubatuba lembrando que no dia
21 de abril, feriado dedicado a
Tiradentes, comemora-se o Dia
da Policia Civil que tem o “Már-
tir da Inconfidência” como
patrono das corporações.

Na justificativa da homenagem
o vereador elencou uma série de
ações policiais  que levaram a so-
lução de crimes graves envolven-
do sequestro, latrocínio, homi-
cídios e enfrentamento a uma
quadrilhas de tráfico apenas nos
últimos 30 dias em Ubatuba. Os
dados surpreendem pois, com
uma exceção no caso da Praia
Vermelha, nenhum outro fato
saiu em jornais revelando assim
uma Ubatuba não tão tranquila.

Zwibelberg lembrou que em
um mês a Policia Civil ubatubana
efetuou a identificação e prisão
de um trio responsável por ex-
torsões com retenção de vítimas
na Praia Vermelha do Norte,
mantendo por oito horas como
reféns. Na ocasião, a vítima, um
engenheiro e uma amiga esta-
vam sentados na areia quando
foram surpreendidas pelo trio
armado, que as obrigaram a cir-
cular com o carro da vítima por
aproximadamente 8 horas, for-
çando o engenheiro a realizar
saque em caixa eletrônico e
compras. No final, amarradas,
as vitimas foram abandonadas
na praia. Isso foi noticiado

Num segundo evento, foi escla-
recido um homicídio motivado
por disputa de terra no bairro
Estufa II e depois houve a iden-
tificação do líder de uma quadri-
lha especializada em roubos vi-
olentos inclusive com um latro-
cínio no centro de Ubatuba.

Uma quarta ocorrência levou à
prisão do autor de homicídio
ocorrido no Centro da cidade,
praticado por um adolescente
infrator que adentrou residência
de um casal e disparou diversas
vezes contra os moradores, le-
vando a óbito o homem sendo
a mulher grávida encaminhada
à Santa Casa que conseguiu so-
breviver.

Ainda nos últimos 30 dias hou-
ve a identificação de uma dupla
criminosa envolvida em outro la-
trocínio no Perequê Açu, culmi-

gital. Todos os serviços que exi-
gem atendimento presencial
continuarão a ser oferecidos,
como renovação de CNH para
PCD, transferência de CNH de
município e serviços relaciona-
dos a veículos.

Vale ressaltar que no sábado
(1/5) todas as unidades estarão
fechadas em função do feriado
do Dia do Trabalhador.

Serviços digitais

Nos portais do Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br) e do
Poupatempo (www.poupa-
tempo.sp.gov.br), além do
aplicativo Poupatempo Digital, o
cidadão pode acessar mais de 70
opções de serviços online do
departamento estadual de trân-
sito de São Paulo.

O Detran.SP ampliou em 72% a
quantidade de serviços digitais
disponíveis, saindo de 43 para
74, na comparação com 2019. O
objetivo é oferecer ao cidadão,
tecnologia e soluções inovadoras
que tragam comodidade e auto-
nomia. Entre os mais solicitados,
estão a renovação simplificada e
segunda via de CNH,
licenciamento e transferência de
veículo.

Detran retoma horário
de atendimento

normal a partir de
segunda-feira (3/5)

Câmara Municipal de Ubatuba

nando com a prisão de um dos
criminosos. O outro está foragi-
do.  Em uma operação de com-
bate ao narcotráfico, a Policia
civil de Ubatuba conseguiu de-
sarticular quadrilha com um to-
tal de onze pessoas presas.
Zwibelberg lembrou que “essas
são apenas as autuações mais
significativas do último mês”.

Recursos escassos – O verea-
dor mencionou que esses feitos
entre outros são realizados com
escassez de recursos humanos.
“A delegacia depende de
formalização de convênios com
outros municípios para enfren-
tar essa escassez de recursos
humanos, são poucos os polici-
ais de carreira aqui. Assim, eles
fazem o melhor possível com
aqueles mecanismos que estão
a sua disposição. São valorosos
profissionais e merecem essa
singela homenagem”.

Segundo Zwibelberg, “a Policia
Civil é a Policia Judiciária do Es-
tado a quem compete as ativi-
dades de apuração e investiga-
ção de infrações penais exceto
as de natureza militar. Com a
Delegacia de Ubatuba integran-
do a estrutura da Segurança Pú-
blica estadual, ela vem realizan-
do inúmeras realizações de
abrangência regional, estadual
e até nacional no combate à
criminalidade com uso de vári-
as ferramentas de inteligência
policial, vem solucionando vári-
os casos, desmantelando orga-
nizações criminosas, com pri-
sões e apreensões de drogas
entre outras ações”.

Diante disso a Câmara de
Ubatuba registra os mais
efusivos cumprimentos pelos
excelentes trabalhos realizados
em beneficio de toda a popula-
ção do Município, abrangendo
os valorosos policiais civis, espe-
cialmente os senhores delega-
dos, chefe de investigadores,
chefe de escrivãos e e escrivãs e
todos os que integram a delega-
cia sempre trabalhando com
imparcialidade e lealdade no
cumprimento de suas funções”.

O vereador citou as comemo-
rações sobre Tiradentes, “um
dos articuladores da Inconfidên-
cia Mineira no século XVIII, ten-
do como base os princípio do
Iluminismo, foi preso em 1789 e
enforcado em 1792 no Rio. Pos-
teriormente o decreto 9208/46
instituiu a data que comemora
o Dia do Policial Civil e instituiu
como Patrono da Policias Civil e
Militar a figura de Tiradentes.
Ambas as corporações comemo-
ram a mesma data”.

Lembrando Tirandentes,
Moção homenageia

policiais civis

Artigos

Façamos um simples raciocínio de
lógica e bom senso!

Vamos desenhar para quem não tá
entendendo:

Lojas fechadas?
Comércio não vende.
Se não há venda então a produção vai

cair.
Primeiro as lojas fecham.
E depois as indústrias param de pro-

duzir.
Milhões de pessoas demitidas no co-

mércio.
Milhões de pessoas demitidas nas

fábricas.
Mas tudo bem, né?
O importante eh salvar vidas, então

o governo vai bancar.
Só estão esquecendo que o dinheiro

do governo vem da arrecadação.
Se não arrecada, não tem como ban-

car coisa alguma!
Não tem salário de servidor, não tem

pensão alimentícia, não tem aposen-
tadoria, não tem dinheiro para com-
prar equipamentos médicos, nem me-
dicamentos.

Fora isso, o ciclo de produção e con-
sumo está sendo destruído.

Portanto, daqui a pouco vai faltar
TUDO.

Desde comida, insumos agrícolas,
materiais de todos os tipos etc.

Ah, mais isso não é problema!
Deixa o governo imprimir dinheiro.
Ok! Logo o resultado é a inflação, que

vai correr solta.
Os preços enlouquecem.
Tudo perde seu valor.
Mas ok! A turma que defende o

lockout tem poupança, pois tem de
onde tirar nos momentos de crise.

Porque tudo vai passar, né? Errado!
Aquele seu fundo de renda fixa con-

servador está cheio de papeis de em-
presas privadas que vão fechar e vão
dar default.

Ou seja, vão quebrar, e o seu dinhei-
ro que está aplicado em fundos vai cair.
Não pouco. Muito!

Ações vão cair muito e vão continuar
a despencar.  Todos os ativos idem.

Os preços relativos da economia se
desequilibram completamente!

Não há dinheiro, e há falta de
liquidez.

Quem vive de alugueis deixa de re-
ceber.

Salários e pensões são reduzidos ou
cortados.

Milhões de pessoas sem renda não
tem como pagar suas dívidas.

As empresas não tem como pagar
suas dívidas.

Os bancos deixam de receber em-
préstimos.

Mas não é hora de se preocupar com
isso.

O importante é salvar vidas para o
vírus!

Ok, mas vai que você está no super-
mercado e os pobres miseráveis sem
dinheiro, nos quais você não está pen-
sando agora, resolvem invadir o espa-
ço para pegar a comida para alimentar
seus filhos.

Aí a Polícia entra em cena, e então
poderá haver muitas mortes de povo
com fome!

A violência vai crescer
exponencialmente, e ela vai te atingir.

Efeitos colaterais

Mas ok, tudo isso não importa, por-
que o que importa são as pessoas que
vão pegar o vírus e morrer.

Porque qualquer um que não esteja
gritando histericamente agora “fique
em casa” é alguém desumano que não
pensa nas pobres pessoas doentes nos
hospitais.

Pessoal será que é possível compre-
ender que a destruição da economia é
algo muitas vezes mais perigoso que
este vírus?

Que se esta quarentena for mantida
por muito mais tempo, não tem cami-
nho de volta?

Que é preciso AGORA um plano de
retomada da economia, e que esta
quarentena total é uma verdadeira in-
sanidade!!!

POR FAVOR, ENTENDAM!

Autoria de: Renata Silbert, Psicóloga.

OBSERVAÇÃO: O texto acima, embo-
ra com ótima lógica e perfeito, não re-
trata o maior efeito colateral, milhões
de vezes mais destruidor, avassalador
e irrecuperável pra todo o sempre.

Quando chega neste ponto, não há
vacina que o salve.

ACABOU. NÃO TEM VOLTA.
E é deste efeito terrível que iremos

tratar, em especial, dentre outros na
nossa LIVE, abaixo informada:

A FAMÍLIA.
LIVES: De maio até dezembro, deste

ano, teremos uma LIVE mensal. A de
maio será realizada no próximo dia 06,
quinta feira, onde estaremos acompa-
nhando o Plano de Governo do Execu-
tivo e os Projetos de Lei do Legislativo.

Afinal, foram promessas dos mes-
mos, e eles já eram sabedores das difi-
culdades que iriam encontrar.

SEM RECLAMAR. SOMENTE COMEN-
TAR.

DESCULPAS, NÃO.
SOLUÇÕES, SIM.
Somente, apontaremos os acertos e

os erros.
Servirá para análise em quem votar

em 2024.
As frequências irão aumentando ao

nos aproximar de novembro 2024.
Estamos preparados para esta tarefa.
Agora temos 44 meses.

O BRASIL é com a área federal. O ES-
TADO é com área estadual.

UBATUBA, SIM, É NOSSO DEVER,
NOSSO FOCO e NOSSO TRABALHO.

“OS UBATUBENSES COLOCARÃO
UBATUBA NO MAPA, NOVAMENTE”.

Percy Leite

Se observarmos com cuidado, pode-
mos detectar a aparição de uma nova
faixa social que não existia antes: pes-
soas que hoje têm entre sessenta e oi-
tenta anos.

A esse grupo pertence uma geração
que expulsou da terminologia a pala-
vra envelhecer, porque simplesmente
não tem em seus planos atuais a pos-
sibilidade de fazê-lo.

É uma verdadeira novidade
demográfica, semelhante ao
surgimento da adolescência; na época,
que também era uma nova faixa soci-
al, que surgiu em meados do século XX
para dar identidade a uma massa de
crianças desabrochando, em corpos
adultos, que não sabiam, até então,
para onde ir ou como se vestir.

Este novo grupo humano, que hoje
tem cerca de sessenta, setenta ou oi-
tenta anos, levou uma vida razoavel-
mente satisfatória.

São homens e mulheres independen-
tes que trabalharam durante muito
tempo e conseguiram mudar o signifi-
cado sombrio que tanta literatura lati-
no-americana deu por décadas ao con-
ceito de trabalho.

Longe dos tristes escritórios, muitos
deles procuraram e encontraram, há
muito tempo, a atividade que mais gos-
tavam e na qual ganham a vida.

Supostamente é por isso que eles se
sentem plenos; alguns nem sonham
em se aposentar.

Aqueles que já se aposentaram des-
frutam plenamente de seus dias, sem
medo do ócio ou solidão, crescem in-
ternamente. Eles desfrutam do tempo
livre, porque após anos de trabalho,
criação dos filhos, carências, esforços
e eventos fortuitos, vale bem a pena
contemplar o mar, a serra e o céu.

Mas alguma coisa já sabe que, por
exemplo, não são pessoas paradas no
tempo; pessoas de cinquenta, sessen-
ta ou setenta, homens e mulheres,
operam o computador como se tives-
sem feito isso durante toda a vida.

Eles escrevem e veem os filhos que
estão longe e até esquecem o antigo
telefone para entrar em contato com
seus amigos para os quais escrevem e-
mails ou mandam WhatsApp.

Hoje, pessoas de 60, 70 ou 80 anos,

Idosos jovens
como é seu costume, estão lançando
uma idade que AINDA NÃO TEM
NOME. Antes, os que tinham essa ida-
de, eram velhos e hoje não são mais...

Hoje estão física e intelectualmente
plenos, lembram-se da sua juventude,
mas sem nostalgia, porque a juventu-
de também é cheia de quedas e nos-
talgias e eles bem sabem disso.

Hoje, as pessoas de 60, 70 e 80 anos
celebram o Sol todas as manhãs e sor-
riem para si mesmas com muita
frequência...

Elas fazem planos para suas próprias
vidas, não com as vidas dos demais.

Talvez, por algum motivo secreto que
apenas os do século XXI conheçam e
saberá, a juventude é carregada inter-
namente.

A diferença entre uma criança e um
adulto é, simplesmente, o preço de
seus brinquedos.

Seja um jovem na idade da experiên-
cia

Nota: Por favor, não guarde, passe
adiante, sei que você tem uma juven-
tude acumulada, não importa se são
60, 70, 80 ou mais...

LIVES: De maio até dezembro, deste
ano, teremos uma LIVE mensal. A de
maio será realizada no próximo dia 06,
quinta feira, onde estaremos acompa-
nhando o Plano de Governo do Execu-
tivo e os Projetos de Lei do Legislativo.

Afinal, foram promessas dos mes-
mos, e eles já eram sabedores das difi-
culdades que iriam encontrar.

SEM RECLAMAR. SOMENTE COMEN-
TAR.

DESCULPAS, NÃO.
SOLUÇÕES, SIM.
Somente apontaremos os acertos e

os erros.
Servirá para análise em quem votar

em 2024.
As frequências irão aumentando ao

nos aproximar de novembro 2024.
Estamos preparados para esta tarefa.
Agora temos 44 meses.

O BRASIL é com a área federal. O ES-
TADO é com área estadual.

UBATUBA, SIM, É NOSSO DEVER,
NOSSO FOCO e NOSSO TRABALHO.

“Os ubatubenses colocarão Ubatuba
no mapa, novamente”.

Percy Leite

Sebrae Aqui recebe inscrições
para capacitação gratuita
sobre compras públicas

Capacitação

Continuam abertas as inscrições
para a capacitação gratuita e total-
mente online sobre “Compras Pú-
blicas”, que acontecerá no dia 5 de
maio, às 14 horas.

A atividade se destina a micro e
pequenas empresas e tem o objeti-
vo de explicar o funcionamento das
compras governamentais, seja para
aquisição de bens ou para
contratação de obras ou serviços
públicos.

Serão abordados temas como
princípios básicos da licitação, as
garantias, os tipos de licitação e
suas modalidades. A compreensão
do funcionamento das compras go-
vernamentais permite que micro e
pequenas se tornem agentes do de-
senvolvimento econômico local
sustentável, com geração de em-
prego e renda.

As inscrições devem ser feitas pelo
link http://bit.ly/compraspublicaspj

A equipe do Sebrae Aqui Ubatuba
está à disposição para dar o supor-
te às inscrições de maneira remota
pelo whats app: (12) 3834-3436 ou
pelo email sebraeaqui@uba-

tuba.sp.gov.br, no horário das 9 às
16 horas.

Outras capacitações

O Sebrae Aqui Ubatuba também
dá suporte para inscrições em cur-
sos gratuitos voltados para os seg-
mentos de Beleza, Alimentos e Be-
bidas, Serviços (automotivo, cons-
trução civil, manutenção, repara-
ção, limpeza e outros) e Produção
rural, além de curso sobre Inovação,
para empresas do segmento de
Tecnologia da Informação e comu-
nicação e/ou Startups Digitais. Con-
fira programação e outros detalhes
na página https://
geracaosebrae.wixsite.com/progra-
mas

percyleite@yahoo.com.br
WhatsApp (12) 99242 2626

facebook.com/percy.leite.319/
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Reivindicações

Acompanhada do vice-
prefeito, Flavia pleiteia

investimentos nas áreas da
Saúde, Educação e Turismo

Durante esta semana, a
prefeita de Ubatuba, Flavia
Pascoal, acompanhada de seu
vice, Márcio Maciel, cumpre
uma agenda de diversos com-
promissos em Brasília visando
pleitear recursos para o municí-
pio.

Munida com um dossiê de do-
cumentos, reunidos pelos secre-

tários das pastas e contendo as
principais reivindicações da po-
pulação, a prefeita aposta nos
diálogos e relacionamento polí-
tico para angariar investimentos,
principalmente, nas áreas como
Saúde, Educação e Turismo.

“Vamos solicitar recursos para
demandas como transporte es-
colar, construção de escola,
equipagem de laboratório de
informática. No ministério da
Saúde, vamos apresentar nos-
so projeto, já com a planta, de-
nominado ‘quarteirão da Saú-

de’: uma especie de complexo
que deve reunir secretaria da
Saúde, hospital e laboratório de
análises clínicas. Para o Turis-
mo, vamos solicitar mais
infraestrutura turística, além de
apresentar nossos projetos,
visualizando o futuro do setor
na cidade, transformando-a na
potência que ela deve ser: a
nossa pérola do litoral”, finali-
zou Flavia.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Prefeita de Ubatuba vai
à Brasília em busca de recursos

Imunização

Confira como está o calendá-
rio de vacinação em primeira
ou segunda dose em Ubatuba

A secretaria de Saúde de
Ubatuba informa que a vacina-
ção contra a Covid-19 continua
a ser aplicada em primeira dose
para os grupos das faixas etárias
de 64 anos e 65 e 66 anos, sem-
pre sob agendamento.

Conforme já anunciado, a po-
pulação de idosos deve aguar-
dar contato do agente comuni-
tário de saúde ou da equipe do
posto para o agendamento de
dia e horário da vacinação. A
equipe da Atenção Básica pede
que a população não deixe de
comparecer à unidade, caso a
vacina tenha sido agendada no
posto, ou que aguarde em sua
residência a passagem da equi-
pe de vacinação, caso a imuni-
zação tenha sido programada
em domicílio.

Para o grupo de 64 anos, algu-
mas unidades já iniciaram a va-
cinação. Outras ainda não come-
çaram essa faixa porque estão
completando primeiramente a
vacinação dos idosos de 65 e 66
anos.

Já para o grupo de 63 anos fo-
ram recebidas 780 doses da va-
cina Astrazeneca/Fiocruz e a
previsão de início de
agendamento é a partir de 29 de
abril.

Trabalhadores da Educação
com 47 anos ou mais que ainda
não conseguiram tomar a pri-
meira dose contra a Covid-19
serão imunizados na próxima
sexta-feira, 30 de abril, na sede
da Escola Técnica de Enferma-
gem (Etenf), na rua
Cunhambebe, 468 – Centro, no
horário das 8h30 às 15h30. Para
ser vacinado, é obrigatório apre-
sentar o certificado com QR
code impresso no site Vacina Já
Educação: https://
vacinaja.educacao.sp.gov.br/
Veja mais orientações na pági-
na internet da Prefeitura de
Ubatuba.

Segunda dose
A orientação de aguardar o

Agendamento de vacinação
para idosos de 64 anos em

Ubatuba está em andamento

contato e agendamento da equi-
pe de saúde vale também para
quem já tomou a primeira dose
vacina e aguarda para tomar a
próxima dose: é necessário es-
perar o contato da equipe de
saúde, que entrará em contato
para agendar a data e o horário
da aplicação da segunda dose.

Somente quem tem o cartão de
vacina comprovando que tomou
a primeira dose em Ubatuba
poderá tomar a segunda dose.
Atualmente, já começaram os
agendamentos da imunização
em segunda dose do grupo de
68 anos de idade.

A secretaria informa também
que trabalhadores da saúde que
tomaram a primeira dose da va-
cina Astrazeneca serão vacina-
dos no dia 6 de maio, das 8h30
às 13h30, também na Etenf.

As vacinas recebidas pelo mu-
nicípio até o momento são a
Astrazeneca/Fiocruz e a
Coronavac/Butantan.  Ambas as
vacinas requerem duas doses
para obter a resposta imune es-
perada para a prevenção da do-
ença.

No caso da vacina Coronavac/
Butantan, a segunda dose é apli-
cada 21 dias depois da primeira
dose. Já no caso da Astrazeneca/
Fiocruz, a segunda dose deve ser
tomada somente 12 semanas (3
meses) após a primeira dose.

Critério de vacinação
Como tem sido divulgado em

todo o noticiário, o número de
doses de vacina que os municí-

pios têm recebido tem sido in-
suficiente para atender toda a
população de cada faixa etária.
O mesmo acontece em Ubatuba.

Diante desse cenário, o cri-
tério que tem sido adotado
pelas equipes da saúde para
o agendamento da vacina é
a idade, sendo que as pesso-
as  mais  idosas  dentro  de
uma mesma faixa etária são
as primeiras a serem vacina-
das.  Por exemplo:  alguém
que tem 68 anos e 07 meses
de vida será vacinado antes
de quem tem 68 anos e 02
meses.

A secretaria de Saúde já so-
licitou ao governo estadual o
reforço  para  co m-
plementação da vacinação
em primeira dose em diver-
sas faixas etárias, porém ain-
da  não  recebeu  re torno.
Quando as  doses  fore m
disponibi l izadas,  entrarão
em contato com as pessoas
que aguardam em lista de es-
pera.

A Prefeitura de Ubatuba re-
força a importância de man-
ter o distanciamento social,
o uso de máscara e a higiene
frequente das mãos, mesmo
em caso de já ter recebido as
duas doses da vacina. A po-
pulação sem vacina ainda é
muito grande e é preciso cui-
dar  para  não aumentar  o
contágio.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Falando de Saúde

Doença afeta cerca de 35 mil
brasileiros

Não é incomum pacientes com
doenças autoimunes ter dúvidas
sobre vacinação. Devo me vaci-
nar? Qualquer tipo de vacina é
compatível? Quais são as reco-
mendações? Para sanar essas e
outras dúvidas, conversamos
com o neurologista Dr. Herval
Ribeiro Soares Neto, que expli-
cou a importância da vacinação
em quem lida com uma doença
crônica, como a esclerose múl-
tipla (EM), doença autoimune,
na qual o sistema imunológico
ataca o sistema nervoso central
(cérebro e medula espinhal).

“Existem diversos mitos e argu-
mentos contrários à vacinação.
E quando se trata de imunização
em doenças autoimunes, a
desinformação normalmente é
maior. Por isso, antes de mais
nada, precisamos reforçar que o
ganho com a imunização, de
maneira geral, é muito grande,
ultrapassa a prevenção individu-
al”, esclarece o especialista.

Quem tem esclerose múltipla
está mais suscetível a contrair
infecções.

Verdade. Pessoas com a doen-
ça têm um risco maior de con-
trair infecção quando compara-
mos com quem não tem uma
condição autoimune. Isso pode
acontecer porque quando a do-
ença não está controlada, o cor-
po fica mais suscetível ao ataque
de vírus e bactérias. E devemos
lembrar que as infecções podem
elevar o risco de surtos e aumen-
tar a incapacidade[3], daí a re-
levância de se vacinar.

A vacinação não é recomenda-
da em pessoas que têm EM.

Mito. A vacinação é um pilar
da saúde pública e uma das for-
mas mais seguras e eficazes de
prevenir doenças in-
fecciosas. Órgãos internacio-
nais, como a National Multiple
Sclerosis Society e a Academia
Americana de Neurologia
(AAN), recomendam que pesso-
as com EM recebam vacinas de
acordo com as diretrizes-padrão.
As entidades propõem que a es-
tratégia de imunização seja in-
dividualizada por paciente, uma
vez que o aspecto clínico da
esclerose múltipla varia de indi-
víduo para indivíduo.

Não é qualquer tipo de vacina
que é recomendada para quem
tem esclerose múltipla.

Verdade. As vacinas podem ser
divididas em dois grupos:
as atenuadas e as inativadas.
Quem tem EM, deve evitar as

Esclerose múltipla:
especialista esclarece mitos
e verdades sobre imunização

vacinas atenuadas. Esse tipo de
imunizante pode acentuar os
sintomas da doença ou causar
outros. Por isso, é recomenda-
do evitá-las. Entre as vacinas ate-
nuadas, por exemplo, temos as
de tuberculose, sarampo, ca-
xumba, rubéola e da febre ama-
rela, que são, geralmente,
contraindicadas para pessoas
com sistema imunológico enfra-
quecido[1]. Normalmente, as
vacinas toleráveis em quem tem
esclerose múltipla são as
de vírus inativado, quando o
agente infeccioso foi morto e é
incapaz de causar a doença; de
subunidade, quando é utilizada
uma parte da proteína ou de um
antígeno, e a toxoide, que con-
têm uma toxina bacteriana qui-
micamente modificada, que es-
timula uma resposta
imunológica, ajudando a forma-
ção de anticorpos.

Quem usa medicamentos
modificadores da doença não
precisa reavaliar o status de
vacinação para confirmar a
imunoproteção.

Mito. Após a imunização é fun-
damental que o paciente faça
uma reavaliação com o profissi-
onal de saúde para checar a
imunoproteção[4]. A resposta
autoimune pode variar em cada
caso, por isso, a necessidade
dessa checagem com o profissi-
onal de saúde que o acompa-
nha.

Quem está em surto deve
atrasar a vacinação.

Verdade. De acordo com as di-
retrizes internacionais, os paci-
entes em surto devem atrasar a
vacinação. Contudo, não temos
como estabelecer um período,
pode variar de pessoa para pes-
soa. Esse prazo precisa ser dis-
cutido com o médico.

As recomendações a respeito
da vacinação para quem tem
EM, servem para todos os paci-
entes.

Mito. As recomendações po-
dem variar. Os profissionais de

saúde devem avaliar cada situa-
ção de maneira individual.

Para finalizar, Dr. Herval refor-
ça que o paciente sempre deve
buscar informações com um es-
pecialista. “O paciente deve se-
guir as recomendações de quem
o acompanha. Esses profissio-
nais são as pessoas mais aptas
para dar as diretrizes mais ade-
quadas, uma vez que conhecem
o histórico e sabem qual é o per-
fil da doença do paciente”, con-
clui.

Saiba mais sobre a esclerose
múltipla: a EM é caracterizada
por um processo de inflamação
crônica que pode causar des-
de problemas momentâneos
de visão, falta de equilíbrio até
sintomas mais graves, como
perda de visão e paralisia com-
pleta dos membros. A
esclerose múltipla está relaci-
onada à destruição da mielina
- membrana que envolve as fi-
bras nervosas responsáveis
pela condução dos impulsos
elétricos do cérebro, medula
espinhal e nervos ópticos. A
perda da mielina pode dificul-
tar e até mesmo interromper
a transmissão de impulsos ner-
vosos. A inflamação pode atin-
gir diferentes partes do siste-
ma nervoso, provocando sinto-
mas distintos, que podem ser
leves ou severos, sem hora cer-
ta para aparecer. A doença ge-
ralmente surge sob a forma de
surtos recorrentes, sintomas
neurológicos que duram ao
menos um dia. A maioria dos
pacientes diagnosticados são
jovens, entre 20 e 40 anos, o
que resulta em um impacto
pessoal, social e econômico
considerável por ser uma fase
extremamente ativa do ser hu-
mano. É uma doença inflama-
tória e degenerativa, que pro-
gride quando não tratada. É
senso comum entre a classe
médica que para controlar os
sintomas e reduzir a progres-
são da doença, o diagnóstico
e o tratamento precoce são es-
senciais.

Oportunidade

FundArt abre inscrições para
Oficinas Culturais 2021

Temos como novidade a oficina de produção executiva na música, que
tem o intuito de aperfeiçoar os músicos locais em suas produções, capta-
ções de recursos, divulgações e consequentemente, rentabilizando o tra-
balho.

Documentação
1 foto 3×4 (atual)
RG do aluno e do responsável (se menor de idade);
Comprovante de residência (atual);
R$15,00 referente à mensalidade do mês de maio;
A taxa de matrícula de R$10,00 será substituída por 1kg de alimento não

perecível ou material de limpeza/higiene.
***Para rematrículas é necessário apenas uma foto 3×4 recente.

Mais informações pelo telefone (12) 3833-7000 e 3833-7001

As Oficinas Culturais realizadas
pela Prefeitura Municipal de
Ubatuba, através da FundArt –
Fundação de Arte e Cultura de
Ubatuba, estão de volta e com as
inscrições abertas

Se você tem interesse em realizar
alguma oficina cultural da FundArt
em 2021, já pode se animar! As ins-
crições poderão ser realizadas a
partir do dia 26 de abril na sede
administrativa da Fundação, Praça
Nóbrega, 54 – Centro.

As oficinas serão realizadas de for-
ma virtual, por ora, seguindo o de-
creto do governo do estado de São
Paulo. Aulas presenciais serão
divulgadas em nossas redes sociais,
quando permitidas, seguindo todos
os protocolos de segurança contra
a COVID-19.

Visando otimizar o procedimento
das inscrições e melhorar o atendi-
mento, a FundArt compôs um
cronograma de inscrições, dividin-
do as diferentes modalidades por
dia.

O horário de atendimento espe-
cífico para matrículas e rematrículas
será de segunda a sexta-feira das
8h10 às 11h e das 13h10 às 16h,
conforme cronograma abaixo:

Matrículas e rematrículas
26/04 – Dança do Ventre
28/04 – Cavaquinho
29/04 – Teatro e Fotografia
30/04 – Produção executiva na

música
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PandemiaPlano São Paulo

Com novas reduções em
indicadores de controle da

pandemia, Governo do Estado
mantém liberação gradual e

segura de atividades

Governador João Doria anunciou
na quarta-feira (28) a prorrogação
da fase de transição do Plano São
Paulo para todo o estado por mais
uma semana, até o dia 9 de maio.
Com o recuo gradual de indicado-
res de casos, internações e mortes
por COVID-19, o Estado fixou horá-
rio estendido das 6h às 20h para
atendimento presencial limitado a
25% de capacidade em comércios
e serviços não essenciais.

“Damos assim a continuidade gra-
dual e segura de abertura da eco-
nomia do estado de São Paulo para
recuperar empregos e dar oportu-
nidades aos brasileiros de nosso
estado de terem acesso a renda,
salário e dignidade em suas vidas”,

Fase de transição é prorrogada
com horário estendido para

comércio e serviços

afirmou o Governador. “Estamos
evoluindo, mas não liberando. Siga
as regras sanitárias para proteger as
suas vidas e de seus familiares”,
acrescentou Doria

O horário estendido das 6h às 20h
vale a partir deste sábado (1) para
estabelecimentos comerciais, gale-

rias e shoppings. O mesmo expedi-
ente poderá ser seguido por servi-
ços como restaurantes e similares,
salões de beleza, barbearias, acade-
mias, clubes e espaços culturais
como cinemas, teatros e museus.
Até sexta (30), porém, continua a
vigorar o horário atual das 11h às
19h.

A fase de transição mantém libe-
radas as celebrações individuais e
coletivas em igrejas, templos e es-
paços religiosos, desde que segui-
dos rigorosamente todos os proto-
colos de higiene e distanciamento
social. Parques estaduais e munici-
pais também poderão ficar abertos,
mas com horário das 6h às 18h.

Para evitar aglomerações, a capa-
cidade máxima de ocupação nos
estabelecimentos liberados está
mantida em 25%. O toque de reco-
lher continua nas 645 cidades do
estado, das 20h às 5h, assim como
a recomendação de teletrabalho
para atividades administrativas não
essenciais e escalonamento de ho-
rários para entrada e saída de tra-
balhadores do comércio, serviços e
indústrias.

“É muito importante respeitar a
capacidade de ocupação de 25% e
o toque de recolher, que é um pon-
to que os especialistas em saúde
têm defendido muito. Quando nós
conseguimos reduzir a circulação
das 20h às 5h, nós conseguimos ter
uma redução muito importante da
taxa de transmissão. Nós estamos
tendo uma redução de leitos de UTI
ocupados de cerca de 1% por sema-
na”, afirmou a Secretária de Desen-
volvimento Econômico, Patricia
Ellen.

Nesta quarta, a taxa de ocupação
de UTIs por pacientes graves com
COVID-19 está em 80% no estado e
em 78,4% na Grande São Paulo. O
total de internados em UTIs era de
10.426 em todo o estado, com ou-
tros 11.686 pacientes em vagas de
enfermaria.

Um em cada cinco óbitos
registrados no país desde março

de 2020, quando começou a
pandemia, foi provocado pelo

novo coronavírus

A tragédia provocada pela Covid-
19 no Brasil não é visível apenas na
impressionante marca, atingida
nesta quinta-feira (29), de 400.021
óbitos registrados desde o início da
pandemia, segundo dados acumu-
lados e divulgados pelas secretari-
as estaduais.

Nos últimos 36 dias, foram
registradas 100 mil mortes. Isso sig-
nifica que um de cada 4 mortes pela
Covid-19 no Brasil desde o início
aconteceram nesse período.

O peso do novo coronavírus sobre
o sistema de saúde também surge
em outro indicador — uma em cada
cinco mortes notificadas no país
(21,7%) desde março do ano pas-
sado é decorrente da doença. O ín-
dice foi calculado a partir de dados
da Associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais
(Arpen), entidade que representa
todos os cartórios do país.

A primeira morte provocada pela
pandemia, segundo registros ofici-
ais, ocorreu no dia 17 de março do
ano passado. Desde aquele mês, o
Brasil contabilizou 1.843.281 óbitos
totais. A associação assinala que os
cartórios são responsáveis pelo for-
necimento de dados — e o núme-
ro, portanto, pode estar defasado
— mas relação de um quinto deve
permanecer.

Apesar do percentual elevado,
pesquisadores acreditam que ela
pode ser ainda maior: a
subnotificação ainda é alta no país,
já que muitos infectados pelo
coronavírus morrem em casa, sem
recorrer ao atendimento médico,
devido ao colapso do sistema hos-
pitalar. Há, também, óbitos por
Covid-19 que são registrados como
síndrome respiratória aguda grave
(SRAG) sem causa determinada.

Relembre as lamentáveis marcas
atingidas no Brasil:

1ª morte por Covid-19
Dia 17 de março de 2020

100 mil mortes por Covid-19
Dia 8 de agosto de 2020 (após 149

dias da 1ª morte)

200 mil mortes por Covid-19
Dia 1º de janeiro de 2021 (após

152 dias das 100 mil mortes)

300 mil mortes por Covid-19
Dia 24 de março de 2021 (após 76

dias das 200 mil mortes)

400 mil mortes por Covid-19
Dia 29 de abril de 2021 (após 36

dias das 300 mil mortes)

A escalada da pandemia é com-
provada por seguidos recordes ba-
tidos nas últimas semanas. Desde a
chegada do coronavírus no Brasil,
houve 18 ocasiões em que o país
registrou mais de 3 mil mortes diá-
rias em decorrência da doença —
13 vezes em abril e cinco em março
deste ano.

O Brasil é o segundo país em óbi-
tos acumulados, atrás apenas dos
EUA (cerca de 575 mil), e também
o segundo no registro de novas
ocorrências da Covid-19 na última
semana, ranking liderado agora pela
Índia. A taxa de letalidade mais que
dobrou, de 2% no final de 2020,
para 4,4% na semana passada.

Para o sanitarista Christovam
Barcellos, coordenador do
MonitoraCovid-19 da Fiocruz, a si-
tuação da pandemia poderia ser
ainda mais grave. Segundo ele, uma
investigação do registro de óbitos
apontaria que a Covid-19 já teria

Brasil atinge marca de
400 mil mortes pela Covid-19

matado mais de 500 mil pessoas no
país. O diagnóstico caberia às secre-
tarias de Saúde, mas muitas não
têm a infraestrutura necessária para
o trabalho.

Barcellos destaca ainda as mortes
“indiretas” causadas pela pressão
que a pandemia causou sobre as
redes hospitalares.

“Há complicações que não pude-
ram ser atendidas, devido a fatores
como a exaustão dos profissionais
de saúde, a falta de oxigênio e me-
dicamentos nos hospitais e a
superlotação de UTIs — explica. —
Este quadro contribuiu para óbitos
indiretos: quantas pessoas tiveram
infarto e não conseguiram ser so-
corridas? Quantos tiveram cirurgi-
as adiadas e viram sua saúde pio-
rar?”

Platô elevado da pandemia

Um boletim divulgado na quarta-
feira (28/04), pela Fiocruz, demons-
tra sinais tímidos de queda no nú-
mero de casos (-1,5% ao dia) e óbi-
tos (-1,8% diários) por Covid-19 no
país. Para Barcellos, seria um
indicativo de que o Brasil teria atin-
gido ao pico da pandemia.

No entanto, como a reprodução
do coronavírus ainda é acelerada,
não há tendência de queda na cur-
va epidemiológica.

— Isso significaria que chegamos
a um platô, da mesma forma como
na primeira onda, em meados de
2020. A diferença é que, desta vez,
estacionamos em um índice muito
mais elevado. No ano passado,
eram cerca de mil óbitos por dia.
Agora, atingimos até 3 mil — aler-
ta. — A lição que deveríamos ter
aprendido é que este momento
deve ser o de reorganização de ser-
viços, e não de flexibilização total.

Outro obstáculo é a circulação de
variantes do coronavírus, especial-
mente a P.1, que emergiu na Ama-
zônia em novembro do ano passa-
do. Um estudo divulgado na quar-
ta-feira (28) pela Secretaria estadu-
al de Saúde de São Paulo indicou
que a variante foi detectada em
90% de 1.439 sequenciamentos ge-
néticos analisados pelo Instituto
Adolfo Lutz (SP).

A primeira onda do coronavírus
demorou meses para atingir o país
inteiro, destaca Barcellos. A P.1.
cumpriu o mesmo trajeto em sema-
nas. Não está comprovado se a va-
riante é mais letal, mas, segundo
pesquisadores, a velocidade do con-
tágio poderia atrasar a erradicação
da pandemia.

Inverno que se aproxima é desa-
fio

Eliseu Alves Waldman,
epidemiologista e professor da Fa-
culdade de Saúde Pública da USP,

pondera que o país pode ter atingi-
do o pico da segunda onda da
pandemia, mas que enfrentará um
novo desafio nas próximas sema-
nas:

— Entraremos no inverno no fim
do mês que vem, quando ocorreu
o pico da primeira onda. Então,
pode haver um novo recrudesci-
mento do Sars-CoV-2 nesta época,
como ocorre com todos os vírus
respiratórios — explica Waldman.
— Como não tomamos medidas
mais radicais para diminuir a circu-
lação do vírus, pode ser que ela seja
mantida em um patamar muito
alto.

Além das mais de 400 mil mortes,
Waldman atenta que o país conta
com aproximadamente 14,5 mi-
lhões de infecções confirmadas.
Muitos casos, segundo o
epidemiologista, são de pessoas
que foram internadas. Embora te-
nham conseguido sobreviver à
Covid-19, podem ter sido vitimadas
com outras mazelas.

— O vírus deixa sequelas, princi-
palmente respiratórias, cujas
consequências a médio e longo pra-
zos ainda são desconhecidas, mas
que demandarão um atendimento
especial. Hoje, a prioridade ainda é
evitar o colapso do sistema de saú-
de — atenta o epidemiologista. —
A pandemia também está provo-
cando a diminuição da cobertura de
pacientes com outras doenças in-
fecciosas ou doenças crônicas não
transmissíveis, que deixaram de ser
atendidos. É o caso da tuberculose,
que tem uma incidência muito alta
no Brasil, da hipertensão e do dia-
betes.

Também preocupa a marcha len-
ta da vacinação no país. Iniciada em
janeiro, a campanha de imunização
contemplou com uma dose apenas
14,5% da população, o equivalente
a 30,5 milhões de pessoas. O Brasil
é o quarto país que mais aplicou
vacinas, mas somente o 22º em
doses aplicadas a cada cem habitan-
tes, de uma lista 52 nações que re-
portam cobertura vacinal para
Covid-19.

Barcellos e Waldman indicam que
a imunização, que começou em gru-
pos prioritários — idosos, profissi-
onais de saúde e populações vulne-
ráveis, como os indígenas — deve
provocar um efeito cascata, que re-
duzirá a pressão nos hospitais so-
bre casos graves.

A redução dos índices de mortali-
dade por Covid-19 já foi registrada
em pessoas acima de 80 anos, e em
breve poderá será vista em pesso-
as de outras faixas etárias. No en-
tanto, devido à demora para com-
prar vacinas, o país segue longe da
imunização em massa.

Fonte: O Globo

Embora o país tenha registrado
uma queda de 74,3% nos casos

de dengue, é preciso ter cuidado,
pois só no primeiro trimestre de
2021 foram registrados mais de

100 mil casos

De acordo com dados do Ministé-
rio da Saúde, entre 3 de janeiro e
13 de março, o país registrou
103.595 casos suspeitos de dengue
e, ao menos, 19 mortes por dengue
neste ano de 2021. Ainda segundo
o órgão, apesar do registro de mais
de 100 mil casos suspeitos de den-
gue, esse número representa uma
redução de 74,3% em relação ao
mesmo período de 2020.

Embora o Outono proporcione
dias mais frescos, os cuidados no
combate ao mosquito Aedes
aegypti devem ser constantes. Mes-
mo com as chuvas amenas nesse
período, a população deve ficar
atenta aos focos do inseto e
eliminá-los, principalmente nas re-
sidências, onde se encontram 80%
dos criadouros.

Cuidados básicos são recomenda-
dos por órgãos competentes e
infectologistas, entre eles, o essen-
cial, não deixar água parada e, se-
gundo o Ministério da Saúde Naval,
órgão pertencente à Marinha do
Brasil, o uso de repelente ajuda no
combate ao mosquito Aedes
Aegypti.

A engenheira química, Fernanda
Checchinato ressalta que este é um
momento que requer atenção e as
pessoas precisam se cuidar. “Não se
deve ignorar as recomendações dos
órgãos capacitados, o momento
pede atenção e cuidado. Então pro-
cure sempre manter em casa um
repelente que toda família possa
utilizar”, conclui.

Além disso, é importante destacar
que os hospitais estão lotados de
pacientes com covid-19, portanto,
no momento o sistema público de
saúde está sobrecarregado, dessa
forma a população precisa colabo-

Brasil registra mais de 100 mil casos
suspeitos de dengue no primeiro

trimestre de 2021

Prevenção

rar e se prevenir.
Vale lembrar que o Aedes aegypti

é um mosquito transmissor de do-
enças virais, chamadas de
arboviroses. Dentre as doenças
mais comuns que estão neste gru-
po, destacam-se: Dengue, Zika, Fe-
bre Amarela e Chikungunya. Segun-
do epidemiologistas, a principal for-
ma de transmissão da dengue é a
vetorial, ou seja, é aquela que ocor-
re pela picada de fêmeas de Aedes
aegypti infectadas, no ciclo huma-
no – vetor – humano.

Ações básicas como não manter
água parada e o uso de repelentes
são importantes, podem e devem
ser adotadas. Hoje, no mercado
existem produtos que combatem
esses mosquitos e podem ser utili-
zados até mesmo por bebês a par-
tir de 24 meses de idade.

A linha Fly de biorepelentes, o pri-
meiro repelente do mercado segu-
ro e eficaz para bebês a partir de
24 meses, também pode ser usada
por toda a família, incluindo crian-
ças, adultos, gestantes e idosos.
“Desenvolvemos uma formulação
exclusiva atóxica, segura e eficien-
te. Além disso, a fórmula é
dermatologicamente testada,
hipoalergênica e repele mosquitos
(Aedes Aegypti) por até 9 horas e
demais insetos como pernilongos,
borrachudos e outros insetos por
até 8 horas”, ressalta Fernanda.

Fique atento, pois o melhor jeito
de proteger você e sua família é to-
mando os devidos cuidados.

Dicas para você combater essas
doenças:

- Proteger-se por meio do uso de
repelentes;

- Não deixar água parada e preen-
cher os vasinhos de plantas com
areia;

- Não entrar em contato com as
águas de enchente. Caso necessá-
rio, utilizar botas;

- Descartar todos os alimentos e
medicamentos que estiveram em
contato com a lama ou água da en-
xurrada, mesmo os alimentos que
permaneceram embalados e secos;

- Apenas consumir água filtrada
ou fervida;

- Evitar umidade no corpo;
- Varrer bem os quintais;
- Vedar as caixas d’água;
- Fechar os ralos, deixar garrafas

de cabeça para baixo;

Importante
Aos primeiros sinais de febre alta,

dor de cabeça, dor atrás dos olhos,
prostração, diarreia, dores muscu-
lares e manchas vermelhas pelo
corpo, denominadas petéquias ou
exantemas, procure uma unidade
médica para obter um diagnóstico.

Fonte: Ministério da Defesa e Ma-
rinha do Brasil, Saúde Naval
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São Sebastião

Câmara de São Sebastião
aprova atendimento prioritário
a pacientes em tratamento de

câncer e hemodiálise

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190

A Câmara Municipal de São Sebas-
tião aprovou por unanimidade, na
sessão de terça- feira (27), dois pro-
jetos de lei que estabelecem o aten-
dimento prioritário aos pacientes
em tratamento de câncer e
hemodiálise.

O Projeto de Lei nº. 19/21, de au-
toria do vereador Diego Nabuco,
determina que seja dada a priori-
dade às pessoas diagnosticadas
com câncer e que estejam em tra-
tamento quimioterápico ou
radioterápico nas Unidades de Saú-

de, no Pronto Socorro Municipal,
Centro de Especialidades, Serviços
Odontológico Municipal e na Far-
mácia Popular.

Já o Projeto de Lei nº. 20/21, de
autoria do vereador Daniel Simões,
amplia o atendimento prioritário
também para os pacientes em tra-
tamento de hemodiálise,
Ileostomia, urostomia,
gastrostomia, traqueostomia ou uti-
lizem bolsa de colostomia.

De acordo com o projeto, esses
pacientes deverão ser prioridade no

atendimento nas agências bancári-
as, casas lotéricas, supermercados
e /ou congêneres.

Além disso, as empresas públicas
de transporte e as concessionári-
as de transporte coletivo deverão
disponibilizar a esses pacientes o
acesso aos assentos de priorida-
de, da mesma forma como é feito
com passageiros portadores de
deficiências e mobilidade reduzi-
da.

Os projetos aprovados foram en-
caminhados à sanção do prefeito.
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Poliomielite

Caraguatatuba

Semana Mundial de
Imunização do Rotary Club

contra a Poliomielite
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Ernesto Zambon

Os agentes da saúde pintam de
roxo o dedo mindinho das crianças
assim que são vacinadas contra a
pólio para identificá-las das demais.
Isto serviu de inspiração ao Rotary
Club de ilustrar a campanha de
combate à pólio com o dedo

mindinho pintado de roxo.
Através da imunização, o Rotary

Club e seus parceiros salvaram cer-
ca de 19 milhões de crianças da pa-
ralisia infantil.

Esta é a Semana Mundial de Imu-
nização! Doe para ajudar o Rotary
a eliminar a pólio.

Mesmo em um ano de desafios
para saúde global, a região africa-
na da OMS foi certificada como li-
vre da pólio porque as
#VacinasFuncionam! Saiba como o
@Rotary ajudou a alcançar este
marco. #VaccinesWork  #EndPolio
endpol.io/afro20

Câmara Municipal de
Caraguatatuba devolve

à Prefeitura R$ 2 milhões para
enfrentamento da pandemia

O presidente da Câmara Munici-
pal, vereador Tato Aguilar (PSD),
recebeu a visita do vice-prefeito de
Caraguatatuba José Ernesto
Servidei.  No encontro foram trata-
dos temas de relevância para o de-
senvolvimento do município e
questões ligadas ao enfrentamento
à pandemia da COVID-19. José
Ernesto, que é medico enfatizou a
importante ação do Legislativo em
devolver R$ 2 milhões à prefeitura
para uso no combate à Covid-19.

Na ocasião, o presidente ressaltou
a experiência clínica do vice-prefei-
to. “O José Ernesto está sendo mui-
to atuante sempre acompanhando
o prefeito Aguilar Junior demons-
trando fidelidade e lealdade na ad-
ministração do prefeito. Além dis-
so, sua experiência na área médica
está sendo muito importante para
a administração neste período bas-
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Assistência Social

tante sensível em que estamos vi-
vendo”.

O vice-prefeito também fez questão
de cumprimentar a atuação do
legislativo, inclusive, pela ação de de-
volver 2 milhões de reais para o Execu-

tivo Municipal. “Uma ação muito im-
portante da Câmara em enxugar a má-
quina e devolver estes recursos, já nos
90 primeiros dias de gestão, para que
possamos empregar no enfrentamento
da pandemia”, finalizou José Ernesto.

Grupo Conde promove doação
de 2.000 cestas básicas para

entidades de Ubatuba

Na manhã de sexta-feira (30/04) a Rede Farma Conde fez a entrega de 500 cestas

para a Paróquia do Itaguá e 500 para o Projeto Namaskar.

Na sexta-feira (30/04) a Farma
Conde e o Conde Supermercados
iniciam a doação de 2.000 cestas
básicas para entidades sociais de

Ubatuba.

A primeira doação de um total de
1.000 cestas foi realizada na sexta-
feira, na sede da Paróquia Nossa
Senhora das Dores, no bairro
Itaguá. Das 1.000 cestas, 500 serão
para a própria paróquia e outras
500 serão repassadas para o Proje-
to Namaskar, que atende crianças
e adolescentes.

Já as outras 1.000 cestas serão dis-
tribuídas no decorrer da próxima
semana para entidades diversas do
município, que estão sendo
selecionadas pelo Grupo Conde. As
cestas contam com produtos ali-
mentícios como açúcar, arroz, bis-
coito, café, extrato de tomate, fa-
rofa, feijão, flocos de milho, leite
em pó, macarrão, óleo de soja, ge-
latina, sal, lata de sardinha, entre
outros.

No dia 14 de abril, a Farma Conde
já havia promovido a doação de R$
200 mil em medicamentos para a

Santa Casa de Ubatuba. Segundo o
presidente da empresa Mário
Muniz, as doações realizadas pelo
Grupo fazem parte das ações de
apoio ao enfrentamento da
pandemia do coronavírus.

Na próxima semana, a Farma Con-
de vai realizar novas doações, des-
ta vez, na Favela de Paraisópolis, em
São Paulo. Na doação agendada
para o dia 05/05 (quarta-feira), os
moradores receberão 1.000 cestas
básicas, 5.000 kits de complexos
vitamínicos e 20 mil garrafas de
água.

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

ORÇAMENTOS DE EDITAIS  DE JUSTIÇA
acidadeubatuba@gmail.com

Turismo

1º Workshop de Crédito
Turístico do Circuito Litoral
Norte de São Paulo aproxima

empresariado de bancos e
parceiros financeiros do Estado

O evento online, que aconteceu
na terça-feira (27/04), sanou todas
as principais dúvidas dos empre-
sários de turismo da região em

relação às linhas de crédito
emergencial para a retomada.

Realizada na terça-feira (27), a pri-
meira edição do Workshop Turísti-
co do Circuito Litoral Norte de São
Paulo teve sucesso de público e re-
sultados. Focado em apresentar as
soluções imediatas e as novidades
das linhas de crédito para os empre-
sários de turismo da região, o en-
contro online cadastrou 111 empre-
sas e contou com a participação dos
principais bancos e instituições de
crédito que estão oferecendo auxí-
lio aos empreendedores neste mo-
mento.

Além disso, o workshop também
contou com a presença do SEBRAE-
SP, Investe SP e da Secretaria de
Turismo do Estado, representada
por Vinicius Lummertz, que realizou
a abertura oficial.

“Nós acreditamos muito na força
empregadora do turismo. Nós que
sofremos mais do que todos, sere-
mos aqueles que mais poderemos
recuperar, sobre a base já
construída e a demanda já existen-
te dentro e fora do Estado de São
Paulo pelo turismo que nós mobili-
zamos desde o inicio do mandato
com o São Paulo para Todos”, afir-
mou o secretário de Turismo do Es-
tado em sua fala.

Lummertz também ressaltou so-
bre a importância de as instituições
financeiras estarem indo ao encon-
tro desse competitivo setor do tu-
rismo, integrado nessa região pelo
Circuito Litoral Norte de São Paulo:
“é um trabalho de parceria para re-
cuperar os espaços perdidos e con-
quistarmos novos espaços no de-
senvolvimento do Estado pela
potencialidade turística dessa re-
gião”.

O Circuito Litoral Norte segue
cumprindo seu plano de retomada
do Turismo Regional integrando as
secretarias de Turismo, Comturs,
Secretaria de Estado e Ministério do
Turismo por meio de ações estraté-

gicas como Observatório de turis-
mo regional em parceria com o Cen-
tro de Inteligência da Economia do
Turismo, projetos de estruturação
e infraestrutura turística Roteiros
Turísticos e Rota Cênica,
capacitação e treinamentos em
agências receptivas junto ao
SEBRAE-SP e nas emissivas junto a
Setur-SP, marketing digital para
manter o destino desejado e as
atrações conhecidas, assessoria de
imprensa para prover informações
sobre o status do turismo regional
e acesso ao crédito.

Além de listar os principais cami-
nhos de acesso ao crédito para o
turismo – reforçando a importância
de estar cadastrado no CADASTUR
do Ministério do Turismo -, o even-
to apresentou os canais diretos de
quem oferta as linhas de crédito
com recursos disponíveis e também
as importantes flexibilizações que
vêm sendo feitas em razão da
pandemia, tais como diminuição de
exigência de certidões e garantias,
além da possibilidade de utilizar o
faturamento de 2019 na solicitação,
entre outros.

Assim como a possibilidade de
stand still das linhas para aqueles
que já foram tomadores de crédito
em 2020, ou seja, a prorrogação da
carência.

De outubro de 2019 a abril de
2021, foram liberados 1,2 bilhões
de reais em crédito para capital de
giro; assim como 515 milhões de
reais para investimentos - tanto no

setor público, quanto na iniciativa
privada -, e 215 milhões em solici-
tações em analise, totalizando 2 bi-
lhões de reais.

Esses valores foram emprestados
pelas instituições financeiras parcei-
ras do Estado Desenvolve SP, Caixa,
Banco do Brasil e Banco do Povo por
meio das linhas emergenciais do
Estado, Fungetur, Pronampe e
PEAC.

A iniciativa visa incentivar o finan-
ciamento para atividades turísticas,
estimular a retomada das ativida-
des, articular condições economica-
mente favoráveis com maior carên-
cia e prazos junto às instituições fi-
nanceiras, fomentar, incentivar e
agilizar o acesso ao crédito para os
empreendedores do turismo
paulista, entre outros.

O workshop comandado pelo con-
sórcio turístico também tirou dúvi-
das sobre quais segmentos podem
se utilizar desse tipo de crédito e o
que pode ser financiado, como por
exemplo, retrofit, implantação,
aquisição de novos equipamentos,
novos bens ou insumos e capital de
giro. E ainda deixou os empresári-
os mais próximos de equipes
proativas dos bancos e instituições
financeiras.

Uma das entidades participantes,
a Caixa, compartilhou com os par-
ticipantes os contatos de sua equi-
pe em cada uma das cinco cidades
e reforçou que estão todos alinha-
dos com as flexibilizações e pron-
tos para receberem os empreende-
dores da região de forma proativa.

O evento foi  o  pr imeiro de
uma sér ie  de  t rês  que  deve
ocorrer ainda neste primeiro
semestre com a organização do
Circuito L i toral  Norte com o
propósito de dar  suporte ao
trade regional neste momento
d e  retomad a  e  s e g u i r  c omo
i nte g rad o r  d a  p o l í t i c a  d e
regionalização do turismo da
Setur-SP.

Para mais informações e cadastro
às linhas de crédito acesse:
www.creditoturistico.com.br

Cidade do litoral paulista
contará com apoio institucional

para criação de observatório
sobre impactos econômicos e

sociais do setor de viagens

Ilhabela, no litoral norte do Esta-
do, terá a consultoria do Centro de
Inteligência da Economia do Turis-
mo – CIET –, da Secretaria de Turis-
mo do Estado (Setur). O objetivo é
criar um “observatório de turismo”
na ilha.

Com a formalização do apoio
institucional, Ilhabela desenvolverá
metodologia e terá treinamento
para a coleta de dados, definição
dos principais indicadores a serem
seguidos e como os mesmos pode-
rão subsidiar as políticas públicas
para o setor, além da criação de
painel de consultas de dados.

A iniciativa é parte da estratégia
da Secretaria de Turismo, iniciada
em 2019 com a criação do CIET,
para a construção de uma base de
informações estatísticas em todo o
Estado. Este ano, por exemplo, o
CIET começou a treinar equipes lo-
cais para a coleta e tratamento de
dados –já foram atendidos mais de
40 municípios – e assinou um ter-
mo de cooperação com a Fundação
da Seade, passo importante para o
estabelecimento de uma visão ge-
ral sobre o turismo em todo o Esta-
do.

O apoio institucional com a Setur
foi formalizado pela Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo de Ilhabela. Segun-
do plano de trabalho, em maio se-
rão definidas as equipes e início da

Ilhabela
Ilhabela terá consultoria da Secretaria

de Turismo para pesquisas

Centro de Ilhabela: pesquisas vão mostrar o impacto do turismo na economia

Praia da Fome, uma das muitas opções da ilha para desenvolver o turismo

implantação do Observatório do
Turismo, em junho a escolha dos
indicadores de acompanhamento e

a formação de equipes de pesquisa
e em julho o início efetivo com os
primeiros resultados.
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Educação em pauta
Educação

Na sequência você confere as
mais recentes notícias da

última semana sobre educa-
ção em tópicos. Para se

aprofundar em cada assunto,
é só buscar a matéria confor-

me a fonte da notícia.
As atualizações dessa sema-

na compreendem o período
de 26/04 a 29/04.

Senado adia votação que au-
toriza retorno de aulas
presenciais

Discussão e apreciação do Pro-
jeto de Lei 5595/2020, que per-
mite retorno de aulas
presenciais de escolas e univer-
sidades como atividades essen-
ciais, com protocolos sanitários
durante a pandemia, foi adiada.
A proposta deveria ter sido ava-
liada por senadores na última
quinta-feira (29). A votação ain-
da não tem data prevista.

Fonte: Correio Braziliense

Professores e alunos pressio-
nam escolas privadas de SP con-
tra aula presencial

Professores e alunos de esco-
las particulares de São Paulo têm
pressionado os diretores de ins-
tituições particulares contra o
retorno das aulas presenciais.
Enquanto alunos de diversas es-
colas se uniram em um coletivo
e divulgaram uma carta aberta
contra a reabertura, professores
do colégio São Domingos- esco-
la privada tradicional da capital
paulista- iniciaram uma greve
contra o retorno presencial.

Fonte: UOL e Estado de SP

Aproximação entre escola e
ambiente familiar pode ser he-
rança positiva da pandemia, diz
educadora

Em entrevista ao Estadão
Beatriz Abuchaim, gerente de
Conhecimento Aplicado da Fun-
dação Maria Cecilia Souto
Vidigal, afirma que em 2020 as
famílias atuaram como uma
ponte entre a escola e as crian-
ças. E reforça o quanto essa
aproximação é importante e
precisa ser mantida no pós
pandemia. Mas, como criar e
fortalecer essas relações? Uma
comunicação eficiente pode ser
a solução.

Fonte: Estado de SP e ClassApp

Brasil corre risco de apagão de
dados na educação

Nas últimas décadas, o Brasil
criou uma tradição sólida de
monitoramento de suas políticas

educacionais, com um conjunto
de avaliações de larga escala
como o Sistema de Avaliação de
Educação Básica (Saeb) e o Índi-
ce de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb), que atraves-
saram governos, de distintas ori-
entações, por serem políticas de
Estado. As avaliações são funda-
mentais para a construção de
políticas públicas para a educa-
ção. Porém, estão seriamente
ameaçadas de desaparecerem
no atual governo.

Fonte: Folha de SP

Projeto político-pedagógico: o
que é e como desenvolver?

Qual o perfil da minha escola?
Quais os objetivos a curto, mé-
dio e longo prazo? Como
alcançá-los? E qual a filosofia
que norteará esta busca? As res-
postas para essas questões, in-
trínsecas ao funcionamento de
qualquer instituição de ensino
que se preze, são a base para a
elaboração de um PPP (projeto
político-pedagógico), uma espé-
cie de guia que define a identi-
dade da escola e indica os cami-
nhos para atingir as metas esti-
puladas.

Fonte: Escolas Exponenciais

Nas escolas privadas, fase de
adoção e projetos para reforma
do ensino médio variam

Em São Paulo, a
implementação do Novo Ensino
Médio nas escolas privadas va-
ria bastante de fase e de concep-
ção do projeto. Há instituições
que já têm uma ampla oferta de
disciplinas eletivas, outras con-
tam com o horário integral ple-
namente estabelecido, e algu-
mas já oferecem os itinerários
formativos. Na matéria, gestores
compartilham suas experiências
para a adequação ao novo mo-
delo. Confira.

Fonte: Estado de SP

Grupos empresariais vão às
compras de escolas de educa-
ção básica

Grupos especializados em edu-

cação básica chacoalham um
mercado que movimenta R$ 80
bilhões ao ano. O movimento é
liderado por grupos como Eleva
Educação, Inspira, SEB, Bahema
e o britânico Cognita. O que cha-
ma a atenção dos investidores é
o tamanho — receita 60% supe-
rior à das universidades — e a
pulverização: 40 mil escolas pri-
vadas atendem 8,8 milhões de
alunos.

Fonte: O Globo

Desenvolver a “Mentalidade
Construtiva” é a chave para
uma boa educação

Desenvolver uma mentalidade
construtiva entre os alunos deve
ser a principal busca de educa-
dores ao redor do mundo. A
constatação faz parte do estudo
“O céu é o limite”, conduzido
pela área de educação da Orga-
nização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico, a
OCDE, com base nos dados do
PISA, o programa internacional
de avaliação de alunos, aplica-
do pela entidade em 78 países,
a cada dois anos.

Fonte: Veja

Educação em Dados

Você sabia que a grande mai-
oria das escolas privadas bra-
sileiras que atuam na educa-
ção básica têm menos de 200
alunos? Elas correspondem a
mais de 68% das instituições
existentes. Dentro desse gru-
po, 1 em cada 3 escolas tem
no máximo 50 alunos. Este
perfil de instituições mostra
uma pulverização bastante
grande do mercado educacio-
nal.

Por outro lado, escolas gran-
des, com mais de 650 alunos,
representam cerca de 5,4% das
instituições privadas e existem
em apenas 8,8% dos municípios
brasileiros.

Conheça mais sobre o perfil
das escolas particulares
acessando o Panorama EX.

Iniciativa promove plantio de
árvores em homenagem às
vítimas da Covid-19 e como

agradecimento aos profissionais
de Saúde

Dia 27 de maio é o Dia da Mata
Atlântica e, como comemoração à
data, Ubatuba promoveu o lança-
mento da campanha “Bosques da
Memória” no município. O evento
simbólico aconteceu em parceria
com o Instituto da Árvore e o Insti-
tuto Argonauta, com o plantio de
15 espécies nativas do bioma, que
sejam adaptadas à orla, no
Perequê-Açu.

Em todo o município, vários locais
fizeram parte da iniciativa, que tam-
bém contou com o apoio de parcei-
ros, como a Sociedade Amigos da
Itamambuca (SAI) – que já efetuou
o plantio de duas mil mudas e uma
parte passará a integrar o Bosque
da Memória da região.

O que é?

A campanha é uma promoção
conjunta da Rede de ONGs da Mata
Atlântica - RMA, da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica - RBMA
e do PACTO pela Restauração da
Mata Atlântica e é desenvolvida de

Ubatuba participa da campanha
Bosques da Memória

Homenagem

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

forma participativa e colaborativa.
Desde 2020, a sociedade enfren-

ta a pandemia da Covid-19 e, além
disso, o Brasil foi assolado por di-
versas tragédias ambientais, como
os incêndios e os desmatamentos,
que destruíram muitas florestas e
que são agravados com as questões
climáticas.

Desta maneira, em dezembro de
2020, o Bosque da Memória foi lan-
çado com o objetivo de plantar ár-

vores e recuperar florestas, como
um gesto simbólico em homena-
gem às vítimas do novo coronavírus
e em agradecimento aos profissio-
nais de Saúde no Brasil.

A iniciativa também marca o iní-
cio da Década da Restauração de
Ecossistemas 2021-2030 declarada
pela ONU.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Este será o 1º imunizante do
tipo fabricado integralmente no

país, pelo Instituto Butantan, sem
necessidade de importação de

matéria-prima; testes clínicos em
humanos começam em breve

O Governador João Doria anun-
ciou, na quarta-feira (28), que o Ins-
tituto Butantan começou a produ-
zir o primeiro lote de 18 milhões de
doses da Butanvac, primeira vacina
nacional contra o coronavírus. Este
será o primeiro imunizante do tipo
fabricado integralmente no país,
sem a necessidade de importação
da matéria-prima, como ocorre atu-
almente com a Coronavac.

“Nesta primeira etapa, o Butantan
vai produzir 18 milhões de doses da
vacina pronta para o uso já na pri-
meira quinzena de junho, assim que
o processo de aprovação da Anvisa
for concluído. Essa produção vai al-
cançar 40 milhões de doses. Mas a
capacidade de produção da fábrica
do Butantan seguramente é para
100 milhões de doses até o final
deste ano. No ritmo que o Butantan
tem trabalhado, se houver veloci-
dade na aprovação da Anvisa, ain-
da neste ano o Butantan poderá
produzir até 150 milhões de doses
da Butanvac”, afirmou Doria.

O primeiro lote de 520 mil ovos
chegou ao complexo fabril do
Butantan e imediatamente foi en-
viado às incubadoras para transfe-
rência e inoculação do vírus. A par-
tir da próxima semana, após perío-
do de incubação em ambiente iso-
lado, estão previstas as etapas de
colheita do líquido alantóico, clari-
ficação, concentração, purificação e
inativação do vírus para a obtenção
do IFA (Insumo Farmacêutico Ati-
vo).

As fases seguintes, com
cronograma ainda a definir, serão o
envase e o processo de inspeção de
qualidade.

Outros cinco lotes com a mesma
quantidade de ovos do primeiro
deverão chegar ao Instituto
Butantan até a próxima semana
para os processos de produção da
matéria-prima, totalizando cerca de
6 milhões de doses em IFA até o dia
18 de maio.

A tecnologia para obtenção do IFA
da Butanvac, largamente dominada
pelo Butantan, já está disponível na
fábrica de vacinas contra a gripe do
instituto, e usa o cultivo de cepas
em ovos de galinha, que gera doses
de vacinas inativadas, feitas com
fragmentos de vírus mortos.

A Butanvac utiliza o vírus da Do-
ença de Newcastle geneticamente
modificado, desenvolvido por cien-
tistas norte-americanos na Icahn
School of Medicine at Mount Sinai,
em Nova Iorque (EUA). O vetor viral
contém a proteína Spike do
coronavírus de forma íntegra.

O desenvolvimento complemen-
tar da vacina será com tecnologia

Saúde
Começa a produção do primeiro lote
de 18 milhões de doses da Butanvac,
a vacina com produção totalmente

nacional contra a COVID-19

do Butantan, incluindo a multiplica-
ção do vírus, condições de cultivo,
ingredientes, adaptação dos ovos,
conservação, purificação,
inativação do vírus, escalonamento
de doses e outras etapas.

A Doença de Newcastle é uma in-
fecção que afeta aves e, por isso, o
vírus se desenvolve bem em ovos
embrionados, permitindo eficiência
produtiva num processo similar ao
utilizado na vacina de Influenza. O
vírus da doença de Newcastle não
causa sintomas em seres humanos,
constituindo-se como alternativa
muito segura na produção. Ele é
inativado para a formulação da va-
cina, facilitando sua estabilidade e
deixando o imunizante ainda mais
seguro.

A iniciativa do novo imunizante faz
parte de um consórcio internacio-
nal do qual o Instituto Butantan é o
principal produtor, responsável por
85% da capacidade total, e tem o
compromisso de fornecer essa va-
cina ao Brasil e aos países de baixa
e média renda.

Testes clínicos

O Instituto Butantan enviou na
sexta-feira (23/04) à Anvisa o pro-
tocolo de estudo clínico da
Butanvac. Assim que autorizados
pelo órgão regulador nacional, os
estudos de fase 1 e 2 em humanos
começarão imediatamente, com
1,8 mil voluntários. A fase 3, com
maior escala de participantes, de-
verá incluir 9 mil pessoas.

Em 26 de março, o Butantan já
havia encaminhado para a Anvisa o
Dossiê de Desenvolvimento Clínico
de Medicamento, contendo infor-
mações sobre a nova vacina. Desde
então, técnicos do instituto e do
órgão regulador vêm mantendo es-
treito contato.

Os estudos da Butanvac deverão
ser conduzidos em um processo
muito rápido, a partir de compara-
tivo de respostas vacinais em rela-
ção a ensaios clínicos já realizados.
Por isso, o Butantan espera ter em
breve a autorização para os testes.

Os ensaios clínicos da nova vaci-
na deverão durar cerca de 20 sema-
nas. Serão feitos com voluntários
adultos a partir de 18 anos de ida-
de. Tanto quem já tomou a vacina
quanto quem já teve COVID-19 po-

derão ser incluídos nos testes.
A produção-piloto do composto

da vacina já foi finalizada para apli-
cação em voluntários humanos du-
rante os testes.

Importância do ovo na produção
da vacina

O instituto Butantan já recebeu
um carregamento de 5.200 ovos de
galinha, que serão usados na pro-
dução das vacinas.

A utilização de ovo de galinha na
fabricação de vacinas é uma técni-
ca já adotada na produção de um
imunizante bem conhecido dos bra-
sileiros: a vacina da gripe. A
tecnologia original é do Instituto
Sanofi-Pasteur. Técnicos brasileiros
foram para a França conhecer a pro-
dução.

Os ovos embrionados são usados
para a produção de vírus, que, por
sua vez, são usados na vacina. Após
a verificação da qualidade do ovo e
se há mesmo um embrião ali, é co-
locado, através de uma agulha, o
vírus vivo diretamente no ovo. Em
seguida, o ovo é colocado em incu-
bação por até 72 horas. Nesse tem-
po, o vírus consegue se multiplicar
quase 10 milhões de vezes.

Depois dessa etapa, é extraído o
líquido alantóico, que é a água que
envolve o embrião dentro do ovo.
O material colhido é filtrado e pas-
sa por uma centrífuga para que se-
jam retirados os restos de membra-
na, casca de ovos e hemácias. Ao
final desse processo, os até 140 mil
ovos fabricam 100 litros de materi-
al concentrado.

Esse material concentrado é puri-
ficado e produz até 100 mL de
imunizante. Cada mL equivale a
aproximadamente 400 doses. Ou
seja, são feitas até 40 mil doses da
vacina. Depois da purificação, o
material é diluído e recebe um de-
tergente para que ocorra a frag-
mentação do vírus. O vírus frag-
mentado, depois, é inativado para
que ele não tenha a capacidade de
replicar e infectar quem recebe a
vacina.

Logo após, o produto passa por
um processo de esterilização,
filtragem e diluição. O produto fi-
nal é colocado em frascos e, depois
da aprovação, é entregue ao Minis-
tério da Saúde para a distribuição
aos estados e municípios.

ETAPAS DE PRODUÇÃO DO IFA -
VACINA BUTANVAC

1. Recebimento e descarregamen-
to dos ovos

2. Controle da qualidade dos ovos
3. Inoculação do vírus e incubação
4. Coleta do líquido alantóico
5. Processo de purificação do pro-

duto
6. Inativação
7. Filtração e acondicionamento

em câmara fria
8. Envio para o prédio de formu-

lação e envase


