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A Gazeta dos Municípios

Ministro da Saúde
critica vacina russa

CenterVale Shopping recebe Banda 
Palace em show drive-in

Reabre hoje o Horto Florestal 
de Campos do Jordão

O ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
disse nesta quinta-feira 
(13) que a melhor opção 
de vacina contra a co-
vid-19, até agora, é a de 
Oxford. Sobre a vacina 
russa, o ministro afirmou 
que sua eficácia ainda não 
está clara. “Está muito in-
cipiente, as posições estão 
ainda muito rasas, nós não 
temos profundidade nas 
respostas, nós não temos o 
acompanhamento dos nú-
meros”, disse.
Ele ainda completou afir-
mando sobre a Oxford, 
“Eu posso apensar aos 
senhores que a AstraZene-
ca, com Oxford, é ainda a 
nossa melhor opção, nós 
estamos nela”, afirmou 
durante audiência públi-
ca na Comissão Mista do 
Congresso que fiscaliza 
as ações do governo no 
combate à pandemia de 
covid-19.

As visitações no Parque 
Estadual de Campos do 
Jordão, mais conhecido 
como Horto Florestal, se-
rão retomadas hoje, nesta 
quinta-feira (13). A Uni-
dade de Conservação é a 
quarta contemplada pela 
reabertura de parques na-
turais, e funcionará diaria-
mente com horário reduzi-
do, das 10h às 16h. 
Concedido há pouco mais 
de um ano para a iniciativa 
privada, a reabertura será 
em conjunto entre a SIMA 
e a empresa responsável 
pela área de uso público 
do parque.
Em todos os locais, a lim-
peza e desinfecção serão 
intensificadas. O uso de 
máscara será obrigatório, 
bem como o distancia-
mento social. Há totens 
com álcool em gel 70% 
em pontos estratégicos. 
Será feita também a me-
dição da temperatura cor-

A conclusão foi tirada de-
pois de uma reunião rea-
lizada ontem com a parti-
cipação do governador do 
Paraná, Ratinho Júnior, 
representantes da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), represen-
tantes da empresa russa 
e da embaixada daquele 
país.
Com um acordo de US$ 
100 milhões assinado en-
tre Brasil e AstraZeneca-
-Oxford, a transferência 
de tecnologia para a pro-
dução da vacina no país 
ja está estabelecida. Ou-
tras instituições brasileiras 
também estão colaborando 
com grandes empresas far-
macêuticas internacionais 
para pesquisa e desenvol-
vimento de uma vacina.
“Vamos fazer a contrata-
ção, eu acredito, até sexta-
-feira, com o empenho de 
recursos para a empresa 
AstraZeneca, junto à Fio-

poral de todos visitantes e 
colaboradores do parque, 
por meio de termômetro 
digital infravermelho na 
portaria.
Nos espaços internos 
como, restaurante, cho-
colateria e loja de souve-
nirs, será feito controle 
de acesso, considerando 
o distanciamento mínimo 
entre pessoas, sem que 
haja aglomerações nos  
ambientes. A área de uso 
público possui cartazes e 
placas informativas sobre 
os protocolos de higiene e 
de segurança a serem se-
guidos.
O Parque
A área contempla um im-
portante remanescente da 
Mata Atlântica, num mo-
saico composto pela mata 
de Araucária e Podocar-
pus, dos Campos de Alti-
tude e de Mata Nebular. 
Os visitantes, além de toda 
natureza exuberante, po-

cruz. Essa é a mais promis-
sora, mas não deixamos de 
estar atentos a todas as ou-
tras”, disse Pazuello. 
Covax
Ele também falou sobre 
outras possibilidades de 
vacinas. “Ontem recebi 
uma empresa, a Covax, 
americana, com uma sede 
de fabricação na Tailândia, 
que também trouxe a pos-
sibilidade de fabricação, 
mas também com prazos 
um pouco mais dilatados”, 
adiantou.
Nesse último caso, a pre-
visão de produção seria 
março ou abril de 2021. 
“Estamos em negociação 
também para ver se isso 
cresce, se acelera e se po-
demos participar. Todas 
as iniciativas são válidas. 
Acho que isso vai trazer 
um somatório e um resul-
tado campeão no final”, 
concluiu.
Fonte: Agencia Brasil

dem desfrutar de um espa-
ço rico em cultura-históri-
ca e praticar atividades de 
ecoturismo. 
Vale destacar sua rara fi-
sionomia de floresta om-
brófila densa de altitude, 
restrita às áreas da Serra 
da Mantiqueira. 
Antes dessa reabertura, a 
ponte de principal acesso 
foi substituída por uma 
acessível e a passarela de 
pedestres ganhou um novo 
guarda-corpo. Além dis-
so, a Serraria do Parque, 
estrutura criada em 1929 
para exploração de madei-
ra da Fazenda da Guarda, 
está passando por revita-
lização. Por se tratar de 
área de patrimônio histó-
rico cultural, a restauração 
busca preservar seu layout 
original. 
Para mais informações so-
bre as Unidades de Con-
servação acesse o site da 
Fundação Florestal.

O show drive-in Center-
Vale Shopping recebe 
neste sábado (15) a Banda 
Palace, que promete ani-
mar o público com trilha 
sonora eclética e efeitos 
especiais, transformando 
a noite em um verdadeiro 
espetáculo musical.
As vagas são limitadas e 
a entrada é por ordem de 
chegada. O portão A4 abre 
às 18h e o início do show 
está previsto para 19h.
Para participar, basta doar 
5kg de alimentos (arroz, 
feijão e leite em pó) na en-
trada, que serão revertidos 
para o movimento ‘Co-
vid-19 SJC sem Fome’ e 
entregues a famílias em si-
tuação de vulnerabilidade.
O evento tem capacidade 
para 150 veículos e todos 
os ocupantes terão a tem-

peratura aferida na entra-
da. Cada carro pode ter até 
quatro pessoas, todas elas 
utilizando máscara. Para 
tornar a experiência ainda 
mais exclusiva, o cliente 
pode comprar alimentos e 
bebidas com comodidade 
e agilidade por meio do 
serviço de delivery da Pra-
ça de Alimentação.
Para fazer um pedido, é 
preciso realizar a leitu-
ra do QR Code na TAG 
de identificação do carro, 
consultar os restaurantes 
participantes da ação, ve-
rificar como confirmar a 
compra (WhatsApp ou por 
aplicativos de delivery) e 
solicitar a refeição, que é 
entregue diretamente no 
carro.
O show também tem 
transmissão pelas páginas 

do CenterVale Shopping 
e da Stereo Vale 103.9 no 
Facebook. Durante a live, 
o público pode doar para 
o projeto ‘Covid-19 SJC 
Sem Fome’ por meio do 
QR Code disponível na 
tela.
Serviço:
Show Drive-In com Banda 
Palace
Data: 15 de agosto de 2020
Abertura do portão: 18h
Duração do show: 19h às 
21h
Ingresso solidário: 5kg de 
alimento (arroz, feijão ou 
leite em pó)
Local: CenterVale Sho-
pping - Estacionamento 
(Portaria A4 - Tok&Stok)
Endereço: Av. Dep. Be-
nedito Matarazzo, 9403 
- Jardim Oswaldo Cruz - 
São José dos Campos/SP
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Miscelânea
Curiosidades

A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas rou-
pas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios desta 
área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios de 
animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o co-
lesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) e 
diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria a 
dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que 
não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o infinito 
começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor existe... 
Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a tristeza, 
drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei torcendo 
por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.
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Livro D-25, FLS. nº 177, Termo nº 7223
Faço saber que pretendem se casar DANIEL DIAS LANDRONI e MARIANA CARDINAL DUARTE LIMA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 29 de outubro de 1987, de estado civil solteiro, de profissão administrador, residente e domiciliado 
na Travessa dos Flamboyants, nº 135, Vale do Sol, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de FRANCISCO LANDRONI, de 68 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 19 de abril de 1952 e de MARIA DE FATIMA DIAS LANDRONI, de 67 anos, 
natural de Bragança Paulista/SP, nascida na data de 08 de novembro de 1952, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. A  habilitante é natural de Sao Paulo-SP, nascida no dia 25 de março de 1989, de estado civil solteira, de profissão enge-
nheira, residente e domiciliada na Travessa dos Flamboyants, nº 135, Vale do Sol, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de 
CELSO DE LIMA, de 62 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 21 de julho de 1958 e de LIGIA CARDINAL DU-
ARTE LIMA, de 58 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 06 de janeiro de 1962, ambos residentes e domiciliados 
em São Paulo/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Focos de incêndio concentram 
52% das ocorrências

atendidas na via Dutra

De acordo com levanta-
mento da CCR NovaDu-
tra, os meses de junho e 
julho contabilizaram 52% 
das ocorrências de incên-
dio registradas em todo o 
ano, nos 402 quilômetros 
da rodovia Presidente Du-
tra. Isso ocorre durante a 
época de estiagem, que 
concentra o maior índice 
de queimadas. 
Esse número elevado se dá 
por conta do tempo seco, 
quente e da umidade do ar 
abaixo do recomendado, 
fatores que propiciam a 
incidência dos focos de in-
cêndio. Com esse cenário, 
a CCR NovaDutra reforça 
a campanha de alerta com 
o objetivo de orientar os 

motoristas sobre como se 
comportar caso se depa-
rem com focos de incên-
dio durante a viagem.
Comparando os meses de 
junho e julho de 2020 com 
o mesmo período do ano 
passado, observa-se que 
houve aumento de 10,7% 
nos registros de focos de 
incêndio na rodovia, sal-
tando de 298 no ano pas-
sado para 330 ocorrências 
neste ano.
“As queimadas compro-
metem a visibilidade dos 
motoristas, podendo cau-
sar acidentes, além de au-
mentar o impacto ambien-
tal. Por essas razões temos 
alertado os usuários sobre 
o assunto, especialmente 

durante o período de es-
tiagem, quando os riscos 
são maiores”, ressalta o 
Gestor de Atendimento da 
CCR NovaDutra, Virgílio 
Leocádio.
Como agir em caso de 
fogo na estrada
Reduza a velocidade;
Feche os vidros do veícu-
lo;
Mantenha distância segura 
do veículo à frente;
Nunca pare na pista e evite 
parar no acostamento. Se 
precisar estacionar, pare 
fora da rodovia;
Mantenha o farol baixo e 
nunca utilize o farol alto;
Informe a Concessionária 
pelo Disque CCR Nova-
Dutra 0800-0173536
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Como Barcelona e Bayern de Munique chegam para quartas da Champions League

São Sebastião enfreta dificuldades
na retomada e prejudica a educação

Quando o árbitro apitar 
pela última vez em Barce-
lona e Bayern de Munique 
pelas quartas de final da 
Liga dos Campeões da Eu-
ropa 2019/20, apenas um 
clube que já foi campeão 
do torneio seguirá vivo 
entre os semifinalistas 
tentando aumentar a sua 
galeria de conquistas. Isso 
porque apenas os rivais 
desta sexta-feira (14) que 
estão entre os candidatos 
ao título já sentiram o gos-
to de erguer a “Orelhuda”. 
E somente um deles terá a 
chance de evitar na semi-
final e/ou final que a tem-
porada atípica do maior 
campeonato de clubes do 
mundo termine com um 
campeão inédito.
Até por isso - são 10 tí-
tulos em campo, cinco de 
cada lado - a partida, que 
começa às 16h (horário de 
Brasília) é uma das mais 
esperadas das quartas de 
final. Para saber como 
as equipes chegam para 
o duelo e o que a partida 
reserva, confira a prévia a 
seguir.
Barcelona tentando salvar 
a temporada
A temporada do Barcelona 

foi muito ruim e até mes-
mo jogadores e o técnico 
Quique Setién falaram isso 
publicamente, mas ainda 
dá para deixá-la boa com 
a conquista da Liga dos 
Campeões da Europa. E 
algumas dúvidas ficaram 
para trás depois da ótima 
atuação contra o Napoli, 
onde mais uma vez o ta-
lento do incansável Lionel 
Messi apareceu.
Com classificação ga-
rantida para as quartas, o 
Barcelona já saberia que 
o adversário da vez seria 
um velho conhecido. Afi-
nal, os catalães possuem 
histórico contra o Bayern 
na Champions e ele é bem 
equilibrado. No entanto, o 
Barça sabe que o momen-
to é todo dos alemães, que 
vêm fazendo uma das me-
lhores temporadas na Eu-
ropa.
Apesar disso, o Barcelo-
na chega confiante para 
o duelo desta sexta-feira 
(em partida única, no novo 
formato da Champions 
para a reta final da edição 
2019/20). E um dos mo-
tivos é poder contar com 
elenco quase completo na 
briga por uma vaga na se-

mifinal da Liga.
Samuel Umtiti não viajou 
para Lisboa, mas a sua au-
sência já era esperada por 
ainda estar em processo 
de recuperação de lesão. 
É um caso semelhante ao 
de Martin Braithwaite, 
que não pôde ser inscrito 
na competição já que foi 
comprado após o perío-
do de inscrições. Este, no 
entanto, está em Portugal 
com o elenco.
Quem também está e se re-
cuperou a tempo do duelo 
contra o Bayern de Muni-
que é Ousmane Dembélé. 
O ponta era dúvida para as 
quartas de final, mas está 
pronto e deve ficar à dis-
posição no banco de reser-
vas dos catalães.
Alguém para o Bayern?
Se o Bayern de Munique 
passar pelo Barcelona, 
alcançará a semifinal da 
Liga dos Campeões pela 
sétima vez nos últimos 
nove anos, mostrando 
que é um dos times mais 
dominantes da Europa. A 
nível nacional, isso é ine-
gável, e ficou ainda mais 
evidente com os títulos da 
Bundesliga e da Copa da 
Alemanha em 2019/20, 

Muitas cidades estão en-
frentando problemas 
econômicos durante a 
pandemia de Covid-19. 
Algumas delas adotaram a 
liberação de novos crédi-
tos, ou buscaram parcerias 
com a iniciativa privada. 
Entretanto, nem sempre 
isso tem sido o bastante 
para retomar a normalida-
de de antes. Na cidade de 
São Sebastião, algumas 
das medidas definidas pela 
prefeitura afetaram direta-
mente os servidores públi-
cos, o que provocou uma 
série de manifestações 
desde a última terça-feira 
(11). Professores e pais 
de alunos estiveram junto 
ao Sindicato dos Servido-
res (Sindserv) em carreata 
pelas principais ruas da 
região central de São Se-
bastião. Com paradas em 
frente a Prefeitura, Câma-
ra e Secretaria de Educa-
ção (Seduc), a intenção foi 
alertar os governantes e 
conscientizar a população 
sobre os riscos do retorno 
as aulas presenciais duran-
te a pandemia do novo co-
ronavírus.
O Sindserv afirmou que 
os profissionais da Educa-
ção seguem se empenhan-
do para garantir o ensino 
online. E ainda informou 
que uma nova manifesta-
ção acontecerá na próxi-
ma semana. O ato “Aulas 
presenciais sem vacina é 
chacina” ocorrerá na Cos-
ta Sul, no dia 18 de agosto, 
às 16h30, com início na 
praça próximo a Escola 
Walkir Vergani, em Boiçu-
canga. “Foi emocionante 
ver pais e filhos irem para 
as portas das casas duran-
te a carreata e aplaudir ao 
ouvirem os depoimentos 
dos professores afirman-
do os riscos de aulas pre-
senciais neste momento. 
O apoio da comunidade 

é imprescindível”, afirma 
a presidente do Sindserv, 
Cristiane Leonello.
Essa sequência de atos pú-
blicos foram decidos no 
dia 5 de agosto, de forma 
virtual, durante assem-
bléia do Sindeserv. Os ser-
vidores da Educação tam-
bém declararam Estado de 
Greve, notificado à prefei-
tura pelo Ofício Sindserv 
89/20. Os servidores irão 
se reunir em nova assem-
bleia, no dia 20 de agosto, 
para organizar as próxi-
mas ações.
Outra ação é a realização 
de um abaixo-assinado 
virtual pelo não retorno 
presencial das aulas, que 
será encaminhado à Pre-
feitura, à Secretaria de 
Educação e à Diretoria de 
Ensino, que já está com 
mais de 800 assinaturas 
e pode ser acessado neste 
link: encurtador.com.br/
lFO12
Nota de repúdio do Sind-
serv
Em paralelo às manifesta-
ções, o Sindserv também 
publicou uma nota de re-
púdio contra o retorno às 
aulas. Leia na íntegra.
“NOTA DE REPUDIO 
TOTAL AO PROJETO 
DE SUSPENSÃO DO 
REPASSE PATRONAL
CONVOCAMOS TODOS 
OS SERVIDORES PARA 
ATO EM FRENTE A CÂ-
MARA MUNICIPAL, 
NA PRÓXIMA TERÇA-
-FEIRA (18/8), CONTRA 
ESTA MEDIDA.
O Sindserv vem a públi-
co expressar o Repúdio 
Total ao Projeto de Lei 
67/2020, que dispõe sobre 
autorização da suspensão 
dos pagamentos dos refi-
nanciamentos de dívidas 
do município com a pre-
vidência social. Ou seja 
servidor, a prefeitura quer 
passar os próximos me-

ses sem pagar ao Instituto 
São Sebastião Prev (anti-
go Faps) os parcelamen-
tos dos repasses patronais 
e os pagamentos atuais, 
prejudicando diretamente 
a estrutura que garante a 
aposentadoria de todos os 
funcionários públicos.
Repudiamos que todos 
os “cortes” coordenados 
pelo atual prefeito vêm 
para envolver ou prejudi-
car o servidor público de 
São Sebastião. A Lei Fe-
deral na qual o Executivo 
se baseia para tal projeto 
também versa sobre a não 
criação de cargos, empre-
go ou função, admitir ou 
contratar pessoal, a qual-
quer título, que implique 
aumento de despesa, entre 
outras medidas de conten-
ção de gastos que a prefei-
tura deve tomar, e não fi-
car somente colocando nas 
costas do servidor a conta 
do que eles estão chaman-
do de economia.
O nosso Instituto já pos-
sui um rombo causado por 
más gestões e a falta do 
repasse dos acordos e dos 
pagamentos atuais pode 
resultar em danos irrepa-
ráveis ao futuro de toda a 
categoria. Não vamos per-
mitir e nem admitir que o 
servidor público seja tra-
tado com descaso. É uma 
total falta de respeito e 
valorização! Além disso, 
a medida tomada é facul-
tativa aos municípios, não 
é obrigatória.
A diretoria do Sindserv já 
acionou o Departamen-
to Jurídico do Sindicato 
para tomarem as medidas 
legais. Também iremos 
enviar um Ofício a todos 
os vereadores para infor-
mar o posicionamento do 
Sindserv e solicitar que os 
vereadores se posicionem 
contra.
Realizamos durante o ato 

público com carreata rea-
lizado terça-feira (11/08) 
uma parada em frente à 
Câmara Municipal no mo-
mento da sessão para ex-
pressar nossa indignação e 
posicionamento contrário 
a medida.
Recebemos a informação 
que a votação do Projeto 
foi adiada e, diante disso, 
CONVOCAMOS TODOS 
OS SERVIDORES PARA 
ESTAREM EM FREN-
TE A CÂMARA MU-
NICIPAL, ÀS 10H DA 
PRÓXIMA TERÇA-FEI-
RA (18/8), PARA MA-
NIFESTARMOS AOS 
VEREADORES NOSSA 
INDIGNAÇÃO E REPÚ-
DIO A ESTE PROJETO! 
O SINDSERV ESTARÁ 
LÁ E UNIDOS SOMOS 
SEMPRE MAIS FOR-
TES!             
Diretoria do Sindserv”
Resposta da Prefeitura de 
São Sebastião
Em resposta às manifes-
tações a prefeitura de São 
Sebastião, através de sua 
assessoria de comunica-
ção, informou que “as re-
comendações emanadas 
pelas autoridades em saú-
de, e ainda toda a legisla-
ção, deliberações e orien-
tações em âmbito federal, 
estadual e municipal, o 
município de São Sebas-
tião, representado pela 
Secretaria da Educação 
(SEDUC), vêm a público 
se posicionar quanto ao 
eventual retorno das aulas 
presenciais. 
Preliminarmente é impe-
rioso ressaltar que com-
pete à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos 
Municípios o resguardo 
dos direitos fundamentais 
relativos à saúde e à vida 
dos cidadãos, conforme 
menciona o artigo 196, da 
Constituição Federal de 
1988.

Nesse sentido, o elemen-
to central de preocupação 
no atual momento é a pro-
teção do direito à vida, à 
saúde e ao bem estar dos 
profissionais da educação, 
alunos e suas famílias. Por 
essas razões, os Municí-
pios vêm acompanhando 
e monitorando todas as 
decisões, alertas e ações 
das autoridades e órgãos 
da saúde, assegurando que 
o possível retorno às aulas 
presenciais seja cuidado-
samente planejado do pon-
to de vista sanitário, com 
a adoção dos protocolos 
de higiene, de forma a evi-
tar ao máximo o contágio 
entre toda a comunidade 
escolar. 
É consenso que as medi-
das de distanciamento so-
cial e de reforço dos pro-
cedimentos de higiene são 
fundamentais para que não 
haja um aumento vertigi-
noso no número de infec-
tados pelo novo coronaví-
rus. E também é inegável 
que frente a uma crise 
mundial sem precedentes, 
cujos impactos ainda são 
desconhecidos, a cautela é 
medida que se impõe!
 Ante o exposto, o Municí-
pio compactua a favor de 
uma educação que respeite 
o direito à vida, que é fun-
damental para os seres hu-
manos e, por isso, entende 
que a volta às aulas pre-
senciais só ocorrerá com 
segurança, preservando a 
saúde física e mental dos 
alunos, profissionais da 
educação e familiares.”
Mais problemas enfrenta-
dos pela Seduc
Também nesse contexto 
de retomada durante as 
primeiras flexibilizações 
do Plano SP, universitários 
que dependem do trans-
porte oferecido pelo muni-
cípio para estudar em ou-
tras cidades se queixam da 

falta do serviço. Segundo 
eles, a condução oferecida 
pela prefeitura, através da 
Seduc, foi paralisada no 
início da pandemia. Entre-
tanto alguns dos estudan-
tes tiveram o retorno às 
aulas determinado em 27 
de julho e, ao procurarem 
a secretaria de educação 
para retomarem o tranpor-
te, esta por sua vez não 
apresentou prazos concre-
tos aos estudantes.
Este é o caso do univer-
sitário Daniel Santos, es-
tudante de psicologia da 
Universidade de Mogi das 
Cruzes. Daniel relata que 
“as aulas que não pude-
ram ser realizadas em EaD 
[ensino a distância], retor-
naram no dia 27/07/2020. 
Entramos em contato com 
a SEDUC, que depois de 
muita enrolação, informou 
que não tinham certeza se 
de fato iria ter o transporte. 
Estamos tendo dificuldade 
para obtermos um posicio-
namento adequado. Já faz 
duas semanas que as aulas 
retornaram, e toda vez que 
entramos em contato com 
a secretaria da educação, 
nos passam uma informa-
ção diferente.”
Em contato com o Agora-
Vale, a prefeitura afirmou 
que “a Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da 
Secretaria da Educação 
(SEDUC) e os Comitês de 
Educação e Saúde estão 
definindo os protocolos 
de retomada do transporte 
universitário e, em breve, 
será publicado um edital 
aos estudantes cadastros 
com mais informações so-
bre o funcionamento do 
benefício.”
Até o encerramento dessa 
matéria, os estudantes que 
dependem desse transpor-
te seguem sem data defi-
nida para retomarem apro-
priadamente às aulas.

que contaram com uma in-
crível caminhada de 100% 
de aproveitamento desde o 
retorno da pandemia.
Tranquilo e calmo para a 
partida, após vencer mais 
uma vez o Chelsea na 
volta das quartas de final 
da Champions League, o 
Bayern de Munique ini-
ciou sua preparação em 
Lisboa para retomar o 
ritmo nesta reta final (a 
Bundesliga foi um dos pri-
meiros nacionais europeus 
a chegar ao fim e fez com 
que os bávaros ficassem 
bastante tempo sem atuar 
em relação aos seus rivais 
da Liga).
E neste período o time que 
viajou à Portugal sem ne-
nhum problema pode ter 
ganhado um considerável. 
Alphonso Davies, consi-
derado um dos melhores 
jogadores do Bayern de 
Munique na temporada, 
passou o último treino in-
teiro à beira do gramado 
sem participar das ativida-
des da equipe. 
No entanto, o clube di-
vulgou que não há motivo 
para preocupação e que o 
canadense apenas foi pou-
pado.

Davies terá a missão de 
marcar Lionel Messi e 
ainda não dá para ter uma 
certeza do quanto este pro-
blema leve no adutor será 
um ingrediente a mais na 
disputa entre a revelação e 
um dos maiores jogadores 
da história.
Aposte com o Betsul
Por conta de tudo o que 
foi a temporada 2019/20, 
o Bayern de Munique é fa-
vorito a vencer no Betsul, 
com cotação em 1.90. E se 
há equilíbrio no confron-
to, não há tanto nas odds, 
já que Barcelona aparece 
com 3.33 para sair de cam-
po classificado após 90 
minutos. Já o empate entre 
os rivais é a opção mais 
valorizada, com 3.67.
Se ainda não tem cadastro 
no Betsul, faça agora mes-
mo e entre para o time. 
Aproveite a promoção de 
150% de bônus com o pri-
meiro depósito e ganhe até 
R$ 150,00 a mais para dar 
seus palpites na Liga dos 
Campeões da Europa.
Sobre o Betsul
O Betsul é o melhor site 
de apostas esportivas da 
América do Sul, desenvol-
vido para atender os apos-

tadores e torcedores mais 
exigentes. O site oferece 
uma interface simples, 
intuitiva e segura para o 
apostador se divertir à 
vontade a partir de diver-
sas modalidades de apos-
tas e uma extensa lista de 
esportes.
Com o ídolo Falcão, maior 
jogador de futsal de todos 
os tempos, como embai-
xador da marca,  o Betsul 
também representa o bra-
ço brasileiro da Gambling 
for Change, organização 
que pretende revolucionar 
o mercado de apostas es-
portivas em todo o mundo.
Chamada de Jogo do Bem 
no Brasil, a iniciativa des-
tina uma quantia do valor 
arrecadado com apostas 
no site para uma causa ou 
instituição social. Isso não 
implica em nenhum custo 
adicional para o apostador, 
é o Betsul que reparte um 
percentual do seu lucro 
para fazer o bem. 
O Betsul é um site licen-
ciado pela Curacao e Ga-
ming, com regulamenta-
ção e registro em Curacao. 
Número de registro: 8048/
JAZ2019-017.
Fonte: Betsul
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


