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A Gazeta dos Municípios

Curso de Biologia da UNITAU 
promove bate-papo sobre a 

comunicação em plantas

SP inicia vacinação de idosos com 70 e 71 anos
contra Covid-19 ainda em março

Artistas de Pinda homenageiam
mestres da cultura popular brasileira 

em espetáculo de dança on-line

O diretório acadêmico 
(D.A.) do curso de Bio-
logia da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) irá 
promover, neste ano, uma 
série de eventos virtu-
ais. O projeto “Encontros 
científicos Bio UNITAU” 
será composto por pales-
tras e muito bate-papo so-
bre o ambiente acadêmico 
e científico ao longo de 
2021.   
“A ideia veio da necessi-
dade de trazermos even-
tos que aconteceriam de 
maneira presencial, para o 
ambiente remoto. Assim, 
podemos manter o contato 
com as atualidades e não 

Novo público totaliza 600 
mil pessoas e poderá rece-
ber a primeira dose a partir 
do dia 29; público de 75 e 
76 começou a ser imuniza-

Até o dia 11 de abril acon-
tece a apresentação do 
espetáculo “Chão de Me-
mórias” da Cia O Clã da 
Dança no YouTube. For-
mado por cinco mulheres 
de Pindamonhangaba, in-
terior de São Paulo, o gru-
po reverencia mestres e 
mestras da cultura popular 
brasileira abordando fes-
tejos populares e cortejos 
peregrinos em estradas de 
terra.
Com foco na história dos 
mestres, que foi constru-
ída em vários territórios 
demarcados pela cultura 
patriarcal e eurocêntrica, 
“Chão de Memórias” mos-
tra a mulher ocupando o 

perder as experiências e o 
convívio que a faculdade 
permite”, comenta a pre-
sidente do diretório acadê-
mico, Ana Stella Braga de 
Carvalho. 
A primeira roda de con-
versa está marcada para a 
próxima quarta-feira (17), 
às 16h, com transmissão 
pelo canal da TV UNI-
TAU. O doutorando em 
Fisiologia Vegetal André 
Geremia Parise irá abordar 
curiosidades e estudos que 
evidenciam a “Comuni-
cação em plantas: como e 
com quem as plantas con-
versam?”, e os participan-
tes poderão tirar dúvidas 

do ontem
O Governador João Doria 
anunciou, nesta segun-
da-feira, 15, a vacinação 
contra Covid-9 de idosos 

espaço que por muito tem-
po foi dirigido e “apitado” 
por homens, por mestres.
O Clã da Dança tem como 
proposta de encenação o 
diálogo entre as figuras 
das manifestações popu-
lares com a contempora-
neidade, preocupando-se 
com a representatividade 
dos mestres e mestras com 
mulheres brincantes, que 
utilizam como construção 
cênica e corporal as figu-
ras de manifestações como 
o Caboclo de Lança (Ma-
racatu Rural); o Mestre da 
Congada; o Bastião do Ca-
valo Marinho e as figuras 
do Guerreiro e o Vaquei-
ro de Fitas (Bumba Meu 

por meio do chat ao vivo.  
“Muitas pessoas afirmam 
que a conversa com plan-
tas faz com que elas cres-
çam mais bonitas e que 
deem mais frutos. Se isso 
é verdade? Só assistindo 
à palestra e participando 
do bate papo-para saber”, 
brinca a Profa. Ma. Marisa 
Cardoso, diretora do De-
partamento de Biologia.  
“Os participantes podem 
esperar muita informação 
científica, correta e muita 
curiosidade sendo resolvi-
da pelo palestrante, que irá 
conversar conosco sobre 
esse tema tão instigante”, 
finaliza a docente.

com 70 e 71 anos ainda 
neste mês de março. A par-
tir do dia 29, a campanha 
passará a incluir as 600 
mil pessoas que integram 

Boi). O trabalho corporal 
das intérpretes é pauta-
do na técnica do Butô em 
conexão com os trupes, 
criando uma apresentação 
híbrida.
O espetáculo apresenta as 
artistas e brincantes em-
poderando seus chapéus, 
seus apitos, tornando-as 
mestras como um ato po-
lítico contra o patriarcal, a 
desigualdade de gênero, o 
machismo e a misoginia. O 
luto trazido nos figurinos 
faz referência a esses atos, 
como também aos mestres 
e mestras que sofrem pre-
conceito e que estão sendo 
esquecidos pela cultura de 
massa e pelo capitalismo.

esta faixa etária e poderão 
receber a primeira dose do 
imunizante.
“Na segunda-feira, dia 29 
de março, começaremos 
a vacinar, em todo o es-
tado de São Paulo as pes-
soas com 70 e 71 anos de 
idade. É um alento e uma 
esperança para quem tem 
familiares, parentes e ami-
gos nesta faixa etária”, 
disse Doria.
Com a inclusão deste novo 
público, o número de pes-
soas com vacinação já ga-
rantida no estado de São 
Paulo passa a quase 4,9 
milhões, somando todos 
os públicos anunciados.
Nesta segunda-feira, 15, 
teve início a vacinação 
para o público de 75 e 76 
anos, cerca de 420 mil ido-
sos. Na próxima segunda-
-feira, 22, será a vez das 
730 mil pessoas na faixa 
de 72 a 74 anos de idade.
A campanha ocorre com 
uma grande operação lo-
gística montada para a 
distribuição das vacinas 

disponíveis no país, com 
envio de remessas sema-
nais pela Secretaria de Es-
tado da Saúde para todas 
as regiões do estado.
Vacinas do Butantan
Nesta segunda-feira, 15, o 
Instituto Butantan liberou 
de mais 3,3 milhões de 
doses da vacina contra o 
coronavírus ao PNI (Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações) do Ministério da 
Saúde. Com o novo car-
regamento, o total de va-
cinas destinadas pelo Bu-
tantan ao país chega a 20,6 
milhões de doses desde o 
início das entregas, em 17 
de janeiro.
Na próxima quarta-feira, 
17, outras 2 milhões de 
doses devem ser entregues 
e, até o final deste mês, 
o Butantan terá disponi-
bilizado 22,6 milhões de 
doses ao PNI. Até o final 
de abril, o número de va-
cinas garantidas por São 
Paulo somará 46 milhões. 
O Butantan também tra-
balha para entregar outras 

54 milhões de doses até 30 
de agosto, totalizando 100 
milhões de vacinas para o 
Brasil.
Pré-cadastro no “Vacina 
Já”
O pré-cadastro no site 
“Vacina Já” (vacinaja.sp.
gov.br) economiza 90% 
no tempo de atendimento 
para imunização: leva cer-
ca de 1 a 3 minutos para 
quem preencheu o formu-
lário. Presencialmente, em 
média, a coleta de infor-
mações leva cerca de 10 
minutos. A ferramenta aju-
da a agilizar o atendimen-
to e a evitar aglomerações.
Não é um agendamento 
e o uso não é obrigatório 
para receber a vacina, mas 
utilizá-la contribui para 
melhorar a dinâmica dos 
serviços e a rotina do pró-
prio cidadão. 
O pré-cadastro pode                    
ser feito por familiares 
de idosos ou de qualquer 
pessoa que participe dos 
públicos previstos na cam-
panha.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cere-
ais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da 
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e 
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Preço de medicamentos 
deve subir, em média,

8% a partir de abril

Carro cai em buraco
em Caçapava

Especialistas estimam que 
o reajuste deve ficar entre 
6,5% no mínimo e 10% no 
máximo
O preço dos medicamen-
tos deve subir, em mé-
dia, cerca de 8% neste 
ano. Isso porque a alta de 
4,88% publicada no Diá-
rio Oficial da União nesta 
segunda-feira, 15, é ape-
nas um dos índices usados 
no cálculo pela Câmara de 
Regulação do Mercado de 

Durante esta terça-feira 
(16), uma cratera foi aber-
ta na Estrada Municipal 
Professora Olivia Alegri, 
principal acesso ao bairro 
Caçapava Velha, devido 
às fortes chuvas em Ca-
çapava. Na ocorrência um 
carro afundou, e o local foi 
isolado. De acordo com a 
Defesa Civil, foi registra-
do durante a madrugada o 
acúmulo de 71 milímetros 

Medicamentos (CMED).
Além do chamado fator 
Y, a conta leva em conta 
a inflação acumulada em 
12 meses, o fator de pro-
dutividade repassado ao 
consumidor e um reajuste 
intra-setorial. Com isso, 
especialistas estimam que 
o reajuste deve ficar entre 
6,5% no mínimo e 10% no 
máximo. Tradicionalmen-
te, o reajuste é divulgado 
no último dia de março 

de chuva em 50 minutos.
Depois de 11 horas do 
ocorrido, o carro foi reti-
rado no início dessa tarde 
pela Prefeitura de Caçapa-
va. Apesar da retirada do 
veículo, não há previsão 
para o início das obras de 
reparo na Estrada Munici-
pal Professora Olivia Ale-
gri.
Além da cratera, Caça-
pava registrou outras 23 

de cada ano para vigorar 
a partir de 1º de abril. No 
ano passado, em função 
da pandemia, o governo 
adiou o reajuste, então de 
5,21%, por 60 dias.
O índice final de reajuste 
ainda está sendo discutido 
entre a CMED e o setor 
farmacêutico. Cabe lem-
brar que as empresas nem 
sempre repassam o reajus-
te máximo autorizado pelo 
governo.

ocorrências devido à chu-
va. A Defesa Civil alerta 
que a Avenida Brasil, e os 
bairros Vitória Vale, Vila 
Resende, Jardim São José 
e Vila Antônio Augusto ti-
veram relato de vias obs-
truídas, quedas de árvores 
e falta de energia elétrica. 
Os demais bairros ainda 
serão atendidos para noti-
ficação dos prejuízos cau-
sados pela forte chuva.
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Suzano recebe selo Women on Board 
pela representação de mulheres em 

seu Conselho de Administração

Volkswagen apresenta roteiro da tecnologia 
para baterias e recarga até 2030

Vaticano diz que não
abençoará uniões entre 

pessoas do mesmo sexo

A Suzano recebeu o selo 
WOB (Women on Board) 
que reconhece e valoriza 
as companhias que pro-
movem a diversidade no 
ambiente corporativo por 
meio da participação fe-
minina nos conselhos de 
administração ou consul-
tivos. O selo conferido à 
Suzano é um reconheci-
mento dado às empresas 
que possuem no mínimo 
duas representantes em 
seus conselhos de admi-
nistração.
A WOB é uma iniciativa 
sem fins lucrativos, apoia-
da pela ONU Mulheres, 
que visa estimular a quali-
ficação empresarial ao de-
monstrar as vantagens que 
a diversidade proporciona 
para o universo empre-
sarial e para a sociedade. 
Atualmente, o Conselho 
de Administração da Su-
zano é composto por dez 
pessoas, incluindo duas 
conselheiras independen-
tes de um total de sete 
membros independentes.
“É um orgulho poder par-
ticipar do conselho da 

O Grupo Volkswagen 
apresentou nesta semana, 
em seu primeiro Power 
Day, sua trajetória tecno-
lógica para baterias e car-
ga até 2030. O objetivo 
desse roteiro é reduzir a 
complexidade e custo da 
bateria para tornar o carro 
elétrico atraente e viável 
para o máximo de pessoas 
possível. Ao mesmo tem-
po, o Grupo quer garantir 
o suprimento de células 
de baterias para além de 
2025.
Apenas na Europa, seis 
gigafábricas, com uma ca-
pacidade de produção total 
de 240 GWh, serão insta-
ladas até o final da década. 
A Volkswagen também 
busca a expansão global de 
uma rede pública de carga 
rápida. Com isso em men-
te, foram acertadas coope-
rações na Europa com as 
empresas de energia BP 
(Grã-bretanha), Iberdrola 
(Espanha) e Enel (Itália).
O Grupo está impulsio-
nando, a plena velocida-

Em comunicado aprovado 
pelo Papa Francisco, San-
ta Sé se referiu à homos-
sexualidade como uma 
‘escolha’ e afirmou que 
Deus ‘não pode abençoar 
o pecado’
O Vaticano afirmou nes-
ta segunda-feira, 15, que 
a Igreja Católica não vai 
abençoar as uniões entre 
pessoas do mesmo sexo. 
A declaração foi aprovada 
pelo Papa Francisco e emi-
tida como uma “resposta” 
às perguntas de pastores e 
fiéis sobre a questão.
Ao explicar a decisão em 
uma nota, a Santa Sé se 
referiu à homossexualida-
de como uma “escolha”, 
sugeriu que ela é pecami-
nosa e disse que “não pode 
ser reconhecida como ob-
jetivamente ordenada” aos 
planos de Deus. 
A postura combati-
va                  deve decep-
cionar milhões de gays e 
lésbicas                      católi-
cos em todo o mundo.
“A bênção das uniões ho-
mossexuais não pode ser 
considerada lícita”, escre-
veu o principal escritório 
doutrinário do Vaticano, a 
Congregação para a Dou-

Suzano, empresa líder do 
setor, expoente em inova-
bilidade (inovação e sus-
tentabilidade) e exemplo 
de boa governança. Rece-
ber o selo WOB exempli-
fica o seu DNA de busca 
por melhoria contínua, 
que espero, se torne exem-
plo para outras empresas 
brasileiras”, diz Ana Paula 
Pessoa, integrante do Con-
selho de Administração da 
Suzano.
Para a também conse-
lheira Priscila Vansetti “a 
conquista do selo WOB é 
um reconhecimento mui-
to especial nessa semana 
marcada pelo Dia Inter-
nacional da Mulher, quan-
do celebramos avanços, 
ações e compromissos 
com Inclusão, Diversida-
de e Equidade”.  “É mo-
tivo de orgulho para mim 
pessoalmente, para todas 
as mulheres que abrem ca-
minhos e empresas como 
a Suzano, que acreditam 
que a diversidade é um im-
perativo estratégico e de 
negócios”, complementa.         
Além de buscar a diversi-

de, o desenvolvimento da 
capacidade produtiva em 
toda a Europa para atender 
à crescente demanda por 
células de bateria. “Junto 
com parceiros, queremos 
ter um total de seis fábri-
cas de células prontas e 
funcionando na Europa até 
2030, garantindo assim a 
segurança do suprimento”, 
explica Thomas Schmall.
As novas fábricas deverão 
produzir células com um 
valor energético total de 
240 GWh por ano quando 
estiverem prontas. Assim, 
a Volkswagen está con-
tribuindo ativamente para 
atender aos objetivos do 
Acordo Verde da União 
Europeia. As duas primei-
ras fábricas funcionarão 
na cidade sueca de Skel-
lefteå e em Salzgitter, na 
Alemanha.
Respondendo à demanda 
crescente, a Volkswagen 
decidiu mudar o foco do 
plano de produção de cé-
lulas anterior e concentrar 
a produção de suas células 

trina da Fé, no comunica-
do. “[Deus] não abençoa e 
não pode abençoar o peca-
do”, acrescentou a decla-
ração.
O papa Francisco, que tem 
sido frequentemente elo-
giado por seu tom recep-
tivo às pessoas LGBTQ+ 
dentro e fora da Igreja, 
aprovou a nota.
A decisão é um revés para 
os católicos que espera-
vam que a instituição mo-
dernizasse a abordagem 
da homossexualidade. De-
zenas de países, incluindo 
muitos na Europa Oci-
dental, legalizaram o ca-
samento entre pessoas do 
mesmo sexo, e a reticência 
da Igreja em abraçar as 
pessoas LGBTQ+ há mui-
to tempo tem o potencial 
de afastá-la dos seguidores 
mais jovens.
“Não é lícito dar bênção a 
relacionamentos ou parce-
rias, mesmo estáveis, que 
envolvem atividade sexual 
fora do casamento, como 
é o caso das uniões entre 
pessoas do mesmo sexo”, 
disse o comunicado.
A declaração diz que gays 
e lésbicas, como indiví-
duos, podem receber uma 

dade e a inclusão em seu 
Conselho de Administra-
ção, a Suzano tem entre 
suas metas de longo prazo 
o objetivo de contar com 
30% dos cargos de lide-
rança ocupados por mu-
lheres até 2025. Na meta 
de Diversidade assumida 
pela companhia no iní-
cio de 2020, há também a 
previsão de que 30% dos 
cargos de liderança serão 
ocupados por pessoas ne-
gras no mesmo período.
A Suzano é participante 
do programa Equidade 
É Prioridade, no qual se 
compromete com a meta 
de 30% de mulheres em 
cargos de liderança sênior 
nos próximos cinco anos, 
e em agosto de 2020 for-
malizou a adesão aos Prin-
cípios de Empoderamento 
das Mulheres - iniciativa 
promovida pela ONU Mu-
lheres - assumindo publi-
camente o compromisso 
com programas e ações 
que fomentam a equidade 
de gênero no ambiente de 
trabalho e nas comunida-
des onde atua.

premium na gigafábrica 
sueca de “Northvolt Ett”, 
em Skellefteå, em cola-
boração com a Northvolt. 
A produção dessas células 
está prevista para começar 
em 2023 e será ampliada 
gradualmente para uma 
capacidade anual de até 40 
GWh.
A gigafábrica operada atu-
almente pela Volkswagen 
em Salzgitter produzirá 
a célula unificada para o 
segmento de alto volume 
a partir de 2025 e desen-
volverá inovações nas 
áreas de processo, design 
e química. Uma capacida-
de de produção de até 40 
GWh por ano também está 
planejada para Salzgitter. 
Essa mudança de foco vai 
proporcionar maior eco-
nomia de escala e diminuir 
a complexidade da produ-
ção. 
Ambas as gigafábricas se-
rão abastecidas com eletri-
cidade produzida por fon-
tes de energia renováveis. 
Po

bênção se viverem de 
acordo com os ensinamen-
tos da Igreja.
“[Esta decisão] não exclui 
as bênçãos dadas a pes-
soas individuais com in-
clinações homossexuais, 
que manifestam a vontade 
de viver em fidelidade aos 
planos revelados de Deus, 
conforme proposto pelos 
ensinamentos da Igreja.”
Abençoar as uniões de 
pessoas do mesmo sexo, 
disse o Vaticano, enviaria 
um sinal de que a Igreja 
Católica aprova e encoraja 
“uma escolha e um estilo 
de vida que não pode ser 
reconhecido como objeti-
vamente ordenado aos pla-
nos revelados de Deus”.
A declaração ainda diz que 
“o próprio Deus nunca 
cessa de abençoar cada um 
de Seus filhos peregrinos 
neste mundo… mas ele 
não abençoa e não pode 
abençoar o pecado.”
Em um comentário forne-
cido com a declaração, o 
Vaticano afirmou que “o 
julgamento negativo sobre 
a bênção de uniões de pes-
soas do mesmo sexo não 
implica um julgamento 
sobre pessoas”.
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Governo faz campanha para estimular
registro civil de recém-nascidos

Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste têm taxas mais al-
tas de sub-registro
O Ministério da Mulher, 
Família e dos Direitos Hu-
manos promove, nessa se-
mana, desde ontem, 15, a 
sexta-feira, 19, a Semana 
Nacional de Mobilização 
para o Registro Civil de 
Nascimento e a Documen-
tação Básica. O objetivo 
é divulgar experiências 
bem-sucedidas, pensar po-
líticas públicas e estimular 
as famílias a registrar as 
crianças logo após o nasci-
mento. Segundo o minis-
tério, embora o percentual 
de nascimentos não regis-
trados até 15 meses após a 
mãe dar à luz a criança te-
nha caído ao longo das úl-
timas décadas, o problema 
persiste. Só em 2018, cer-
ca de 70 mil crianças dei-
xaram de ser registradas 
em todo o Brasil. As taxas 
de sub-registro são mais 
altas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e 
atingem principalmente as 
populações mais carentes.

Durante a abertura do 
evento, que será transmiti-
do todas as tardes, das 15h 
às 17h, pelo canal do mi-
nistério no YouTube, a re-
presentante do Fundo das 
Nações Unidas para a In-
fância (Unicef) no Brasil, 
Florence Bauer, destacou 
a importância da certidão 
de nascimento para que as 
pessoas tenham acesso a 
outros direitos.
“O registro civil é um di-
reito fundamental e está 
previsto na Convenção so-
bre os Direitos da Criança 
e na legislação nacional”, 
disse Florence, lembrando 
que, há cerca de 30 anos, 
uma em cada três crianças 
nascidas no Brasil não era 
registrada antes de com-
pletar um ano de vida. 
Florence informou que 
atualmente o percentual 
gira entre 2% e 3%. “Hou-
ve um progresso histórico, 
graças ao fato de que, des-
de 1997, o registro passou 
a ser gratuito. E também 
às campanhas para sensi-
bilizar a população.”

Para Florence, incluir as 
crianças recém-nascidas 
das camadas mais vulne-
ráveis da população bra-
sileira é um desafio que 
se tornou ainda mais com-
plexo em um contexto de 
pandemia da covid-19, 
mas que pode ser cumpri-
do com esforços conjuntos 
“O Brasil tem potencial 
para chegar rapidamente 
a 100% de crianças regis-
tradas já no primeiro ano 
de vida.” O presidente da 
Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil), 
Gustavo Renato Fiscarelli, 
afirmou que a taxa de sub-
-registro ainda existente 
no Brasil está de acordo 
com os parâmetros aceitos 
mundialmente. Fiscarelli 
destacou que o debate do 
problema deve levar em 
conta as dimensões do ter-
ritório nacional e as parti-
cularidades regionais.
“É por meio do registro 
civil que a mãe pátria co-
nhece seus filhos. Por isto, 
toda nação desenvolvida 

tem um regitro civil apto 
a chegar até as pessoas e 
lhes conferir o mais im-
portante dos documentos, 
que é a certidão de nasci-
mento, sobre o qual estão 
baseados os demais”, dis-
se Fiscarelli. Ele lembrou 
que, a partir do registro 
civil, é possível obter es-
tatísticas importantes para 
a elaboração de políti-
cas públicas. A ministra 
Damares Alves revelou 
que as restrições impos-
tas pelo novo coronavírus 
exigiram adaptações na 
organização da semana 
nacional de mobilização. 
“Tínhamos sonhado que, 
hoje, todos os servidores 
do ministério estariam 
espalhados pelas ruas do 
Brasil, em um grande mu-
tirão. Sonhado com barcos 
da Marinha navegando por 
áreas ribeirinhas, buscan-
do quem ainda não tem a 
certidão de nascimento, e 
com aeronaves pousando 
em aldeias. A pandemia 
nos impediu, mas faremos 
tudo o que estiver ao nosso 

alcance para acabar com o 
sub-registro”, prometeu a 
ministra.
Damares mencionou a 
possibilidade de realizar 
um projeto piloto na Ilha 
do Marajó, no Pará, onde, 
desde março de 2020, o 
ministério coordena o Pro-
grama Abrace o Marajó. 
“Um grande problema lá 
no território é o sub-re-
gistro. Cerca de 1,5 mil 
crianças nascem todos os 
anos nos 16 municípios 
do Arquipélago do Mara-
jó e não têm certidão de 
nascimento. Também há, 
ali, crianças que desapare-
cem. Só que não sabemos 
quantas são, pois elas não 
têm documentos, e não te-
mos como saber quantas 
elas eram”, lamentou a 
ministra. Em 2019, navios 
da Marinha foram usados 
para levar o serviço de re-
gistro civil, entre outros, à 
região, contou Damares. 
“Lembro que a fila era 
enorme, o que revela o 
tamanho da nossa neces-
sidade.” O presidente do 

Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), ministro Hum-
berto Martins, também 
participou da solenidade 
de abertura da campanha 
de mobilização. Martins 
falou sobre as estratégias 
adotadas pelo Poder Ju-
diciário para garantir o 
acesso da população aos 
documentos básicos. “Em 
2013, a Corregedoria Na-
cional de Justiça estabele-
ceu a emissão de certidão 
de nascimento em todos os 
estabelecimentos de saúde 
do país que realizam par-
tos. Em 2017, instituiu re-
gras para a emissão, pelos 
cartórios de registro civil, 
das certidões de nasci-
mento, casamento e óbito. 
Além disso, em parceria 
com os tribunais de Justiça 
estaduais, o conselho vem 
realizando em todo o país 
mutirões contra o sub-re-
gistro. É importante frisar 
que o Brasil já reduziu o 
índice de crianças sem re-
gistro de nascimento […], 
mas é hora de avançar 
mais”, afirmou o ministro.


