
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SEXTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2021 N.º 3.759R$ 1,50ANO 27

O EXTRAORDINÁRIO 
GALAXY S21 5G
COM O PRIMEIRO 5G 
DO BRASIL.

Aparelho sem carregador e fone, conforme comunicado pela fabricante. Mais informações acesse o site https://samsung.com.br/”. A funcionalidade DSS é estágio inicial da tecnologia 5G e, para usufruir do serviço, o cliente deverá ter aparelho compatível. Para
consultar as localidades com rede 5G DSS, aparelhos compatíveis e ter mais informações, acesse www.claro.com.br/5G. Oferta válida para clientes pessoa física no plano indicado de 05/3/2021 a 4/4/2021, ou enquanto durarem os estoques. Oferta de 12 vezes de
R$215,99 considera o valor de lançamento do smartphone Samsung Galaxy S21, ou valor à vista de R$ 2.589,00, no Claro Pós 360GB (240gb franquia livre +120gb extraplay) com assinaturas Netfl ix e Conmebol inclusas, por R$ 449,99/mês no combo Multi”. A
contratação dos apps da oferta é opcional e realizada de forma avulsa, sendo que qualquer custo com mensalidades, conteúdo ou utilização poderá ser integralmente do USUÁRIO. Consulte condições. Oferta sujeita à fi delização, análise de crédito e multa
contratual. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada em conformidade com o regulamento de qualidade da Anatel vigente. Consulte mais informações em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Habilitado para
tecnologia 5G. Consulte sua operadora. Promoção válida de 8/3 a 4/4/2021. Na compra dos seguintes produtos, você ganha os respectivos vouchers para compra de produtos Samsung de acordo com os modelos: Galaxy S21 Ultra: voucher de R$1.000; Galaxy S21+:
R$750; Galaxy S21: R$ 500. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br. Para participar da ação, é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você na promoção de lançamento do Galaxy S21 no período de 1/4 a 2/5/2021. O prazo de
recebimento do(s) produto(s) resgatado(s) é de até 30 dias a partir da data de uso do voucher da promoção de lançamento do Galaxy S21. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.

UBS do  Araretama ganha 15 leitos 
exclusivos para atendimento Covid

Prefeitura implanta fisioterapia respiratória para a recuperação de 
pacientes com sequelas após tratamento contra a Covid em Piquete

Crescimento acelerado de casos motiva transformação de unidade de saúde para pacientes com sintomas

Para evitar que pacientes 
com complicações causadas 
pela Covid-19 fiquem sem 
atendimento médico, a se-
cretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba ampliou, nesta 
semana, mais leitos na Unida-
de de Pronto Atendimento do 
Araretama. Com a remodela-
ção, o hospital passa atender 
exclusivamente pessoas com 
sintomas da doença.

De acordo com os respon-
sáveis, cinco novos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) e dez intermediários 
foram disponibilizados para 
o enfretamento da doença. 
A UPA Araretama passou a 
receber, especialmente, pa-
cientes sintomáticos, ainda 
na manhã do último domin-
go (28). Em situações de 
urgência ou emergência, a 
orientação é que a população 
vá até o Pronto Socorro Mu-
nicipal, no Centro. “Estamos 
pedindo a compreensão da 
população neste momento 
crítico, garantindo que nin-
guém ficará sem leito UTI 
no município”, destacou a 
secretária da pasta, Valéria 
dos Santos. A Unidade de 
Pronto Atendimento segue 
atendendo 24 horas.

A secretaria de Saúde de 
Piquete iniciou, na última 
segunda-feira (29), a im-
plantação do atendimento 
de fisioterapia pulmonar. O 
grupo-alvo do tratamento 
são os moradores que con-
traíram o novo coronavírus 
e foram acometidos pela 
forma grave da doença.

O intuito do tratamento é 
evitar complicações cardior-
respiratórias e recuperar a 
capacidade pulmonar e mo-
tora de quem já se curou da 
doença. Em Piquete, foram 
registrados cerca de 54 pa-
cientes que necessitam dessa 
reabilitação. Até esta quinta-
-feira (1) foram registrados 
701 casos confirmados, com 
614 pacientes recuperados 
e 18 mortes.

O contato com os pacientes 
é realizado pela equipe de 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Fabiana Cugolo
Piquete

Com ampliação dos leitos, 
de 17 para 22, Pindamo-
nhangaba pode sentir um 
alívio nas internações in-
tensivas. Conforme dados 
da Vigilância Epidemioló-
gica, atualmente, o índice 
de ocupação em UTI Covid 
é de 82% na rede pública e 
94% rede privada. Em leitos 
de enfermaria, contanto o 
sistema público e privado, a 
ocupação é de 54%. 

Pindamonhangaba possui 
9.442 casos de coronavírus, 
cerca de 150 foram iden-
tificados no último fim de 
semana, mesmo período em 
que ao menos cinco pessoas 
morreram em decorrência 
da doença. No total, 74 
pessoas estão hospitalizadas 
para tratamento da enfer-
midade. Desde o início da 
pandemia, Pindamonhan-
gaba registrou 170 óbitos 
por Covid-19.

Nova ambulância – Ainda 
na última semana, a secre-
taria de Saúde adquiriu uma 
nova ambulância UTI que 
deve prestar auxílio na rede 
pública. A aquisição foi viabi-
lizada através de uma emen-
da parlamentar no valor de 
R$ 200 mil. O veículo ainda 
deve ser equipado adequada-
mente para fazer o translado 
de pacientes que necessitem 
transporte intensivo.

Saúde, que faz uma busca 
ativa priorizando pacientes 
que, apesar de curados, tive-
ram agravamentos cardior-
respiratórios. “O Centro de 
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A UPA Araretama, hoje utilizada como centro para atendiemnto a pacientes com Covid-19; Isael deve sancionar projeto sobre medicamentos

A UPA Araretama, hoje utilizada como centro para atendiemnto a pacientes com Covid-19; Isael deve sancionar projeto sobre medicamentos

Triagem de Covid-19 possui 
registro de todos pacientes 
que foram internados e ti-
veram agravamento. O fisio-
terapeuta responsável tem 

acesso as ESF (Estratégia da 
Saúde da Família) onde este 
paciente está cadastrado, e 
caso tenha alguma dificul-
dade para o contato aciona 

os agentes comunitários”, 
explicou o secretário de 
Saúde, Luiz Humberto Leite.

Com a avaliação do fi-
sioterapeuta responsável, 

o atendimento conta com 
vagas remanescentes para 
os demais pacientes que 
foram infectados pelo ví-
rus, independente do grau 
de comprometimento dos 
pulmões.

O secretário destacou a im-
portância da fisioterapia na 
rede pública. “Após avaliar 
o quadro de alguns muníci-
pes que tiveram Covid-19, 
identificamos a necessidade 
de assisti-los melhor. Acom-
panhamento e tratamento 
pós ajudam a amenizar as 
sequelas que esta doença 
pode causar”, contou.

O serviço de fisioterapia 
está disponível no Centro de 
Triagem Municipal Covid-19, 
localizado à praça Duque 
de Caxias, s/nº, no Clube 
Elefante Branco. Em caso 
de dúvidas o paciente pode 
entrar em contato com a se-
cretaria de Saúde por meio 
do telefone (12) 3156-1108, 
no ramal 204.

Objetivo é auxiliar afetados pelo novo coronavírus; Prefeitura busca recursos para obter sistema mais independente
Foto:  Reprodução PMP
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Governo do Estado inicia avaliação sobre 
uso do AME de Lorena para ter mais leitos

MP reverte mais de R$ 4 milhões à 
ação contra pandemia em Aparecida

Região enfrenta falta de vagas para vítimas da pandemia; Saúde nega contratações temporárias imediatas
Foto:  Reprodução PML

O Governo do Estado con-
firmou, na tarde da última 
quinta-feira (25), que analisa 
a possibilidade de implantar 
no AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) de Lorena 
leitos para pacientes diagnosti-
cados com o novo coronavírus 
(Covid-19). A ação seria uma 
alternativa para tentar suprir 
a demanda por vagas nos hos-
pitais da região.

Na manhã da última quar-
ta-feira (24), internautas de 
Lorena compartilharam nas 
redes sociais uma imagem em 
que é anunciado que o AME 
abriu um processo seletivo 
para a contratação temporária 

Lucas Barbosa
Lorena

de profissionais que atuariam 
num suposto Hospital de Cam-
panha de Covid-19 que seria 
implantado na unidade.

As vagas seriam para as 
funções de supervisor de en-
fermagem, enfermeiro de UTI 
e clínica médica, auxiliar de 
enfermagem e farmácia, farma-
cêutico, agente de manutenção 
geral, copeiro e agente de 
higienização. 

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Secretaria de 
Estado de Saúde, além de infor-
mar que desconhecia a origem 
da imagem, negou a realização 
de um processo seletivo para 
contratações temporárias. 

Em contrapartida, a pasta 
explicou que abriu recente-
mente as inscrições para o 

cadastramento reserva de 
profissionais de Saúde, em caso 
de necessidade de ampliação 
do quadro de funcionários do 
AME. A ação é considerada 
padrão nos aparelhos públicos 
de Saúde. 

Em nota oficial, o Estado re-
velou que avalia a possibilidade 
de expansão de leitos Covid-19 
em diversos serviços, inclusive 
nos AME’s, para tentar fazer 
frente ao aumento de interna-
ções nesta segunda onda da 
pandemia. 

A atual gestão estadual, co-
mandada pelo governador João 
Doria (PSDB), ressaltou que a 
implantação de qualquer novo 
hospital de campanha requer 
análises técnicas quanto a sua 
capacidade estrutural e de 
funcionários.  O documento 
enfatizou que “o AME Lorena 
é um dos locais em avaliação e, 
portanto, qualquer afirmação 
sobre este serviço ainda é pre-
coce (trecho da nota)”.

Entrada do AME de Lorena, que é analisado pelo Estado para ampliar atendimentos contra a Covid-19

O Ministério Público de 
Aparecida firmou um acordo 
de não persecução cível cele-
brado em ação de improbidade 
administrativa referente a um 
contrato de 2009, entre a Pre-
feitura e a Editora Moderna, 
que garantiu R$ 4 milhões 
para enfrentamento da pan-
demia do novo coronavírus.

A decisão foi homologada 
no último dia 16. Segundo a 
1ª Vara Judicial de Aparecida, 
R$ 6.627.673,61, serão devol-
vidos a título de ressarcimento 
ao erário, e no pagamento 
de multa civil no valor de 
R$2.680.625,00, totalizando 
R$ 9.308.303,61.

D e s s e  m o n t a n t e , 
R$2.054.578,81 serão desti-
nados aos cofres da Prefeitura, 
que segundo o MP, podem 
ser utilizados para aquisição 
de vacinas para o combate à 
Covid-19, o que seria suficiente 
para imunizar toda a popula-
ção aparecidense.

A Câmara de Aparecida apro-
vou o projeto da Prefeitura 
no último dia 18, que pede 
autorização para participar 
do consórcio firmado por meio 
da FNP (Frente Nacional de 
Prefeitos) para que as cidades 
possam adquirir mais doses 
de imunizantes para acelerar 
o PNI (Plano Nacional de Imu-
nização).

No entanto, caso encontre 
dificuldades para compra dos 
imunizantes, a Prefeitura pode 
utilizar a quantia para a aquisi-
ção de equipamentos destina-
dos ao tratamento ou outras 
finalidades relacionadas ao 
enfrentamento da pandemia.

Além disso, o valor de R$  
2.680.625, recolhido a título 
de multa civil, será revertido 
ao Fundo Estadual da Saúde.

Em nota, a promotora de Jus-
tiça, Paloma Sanguiné Guima-
rães, salientou que o acordo, 
fruto da atuação no combate 
à improbidade administrativa 
e proteção do patrimônio pú-
blico “representa a imediata 
restituição aos cofres públicos, 
em curto prazo e em uma única 
vez, de todo o valor do prejuízo, 
devidamente atualizado, e, 
especialmente, a destinação 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

de valores substanciais para o 
custeio de medidas de combate 
ao novo coronavírus (trecho 
da nota)”.

A redação do Jornal Atos en-
trou em contato com a Prefeitu-
ra de Aparecida, que informou 

que o valor será destinado ao 
combate ao novo coronavírus, 
capacitação e treinamento de 
servidores públicos efetivos, 
cumprimento de ordens ju-
diciais, compras de veículos 
destinados à segurança públi-

ca, fiscalização,  área da saúde 
e educação.

Questionado sobre a compra 
das vacinas, como o MP propôs, 
a Prefeitura não soube infor-
mar até o fechamento desta 
edição.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art.1.525, do Código Civil Brasileiro
GABRIEL DOMINICALI, natural de Pindamonhangaba SP, nascido a 06 de abril de
1988, mecânico de teste, residente Rua José Gambini de Souza, nº 423, Bela Vista,
Pindamonhangaba - SP, filho de OSWALDO DOMINICALI, 66 anos e de EUNICE
CORRÊA LEITE DOMINICALI, 61 anos, residentes e domiciliados em  Pinda-
monhangaba SP.
MAYARA ROBERTA SILVA DE PAULA, natural de São José dos Campos - SP, nascido
a 26 de janeiro de 1991, instrutora de treinamento, residente Rua Romeu Brescancini,
nº 93, Conjunto Residencial Dom Pedro I, São José dos Campos SP, filha de
CARLOS ROBERTO DE PAULA, 55 anos, residente e domiciliado em Ubatuba SP e
de LAURETE SILVA DE PAULA, 52 anos, residente e domiciliada em São José dos
Campos SP. Apresentaram os documentos I, III e IV do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÔNATAS GONÇALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no dia 23
de outubro de 1995, residente e domiciliado Rua Maria José de Morais, nº 50,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA e ANDREIA
GONÇALVES.
LAÍS VITÓRIA VOIOLA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 11 de janeiro de
1997, residente e domiciliada Rua Maria José de Morais, nº 50, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de LÁZARO ALVES DA SILVA JÚNIOR e SILVIA VOIOLA
SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro,
estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 14 de maio de 1976, residente e domiciliado Rua Antonio Rodrigues Simões, nº 25,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de ADEMIR BATISTA DE CASTRO e MARIA
APARECIDA DE PAULA.
MARIA GISELY DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
outubro de 1981, residente e domiciliada Rua Antonio Rodrigues Simões, nº 25,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MARIA DE SOUZA e MARIA LUIZA
DE SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM DA SILVA DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
31 de janeiro de 1991, residente e domiciliado Rua Gilberto Morais Cesar, nº 282,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de DOMINGOS SÁVIO DOMINGOS e MARIA
ANGÉLICA DA SILVA DOMINGOS.
GRACE KELLY REIS LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de maio de
1994, residente e domiciliada Rua Gilberto Morais Cesar, nº 282, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de LOURENÇO EUGENIO LEITE FILHO e MARTA
CRISTINA DOS REIS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de novembro de 1989, residente e domiciliado Rua Ponciano Pereira, nº
313, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filho de VALDIR DA SILVA e MARIA
APARECIDA MONTEIRO DA SILVA.
JÉSSICA MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 29 de maio de 1993, residente e domiciliada Rua Alceu Carvalho de Faria,
nº 76, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de BRASILIO MOREIRA DA SILVA e
MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATEUS FELIPE MARCELONE, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de maio de 1990, residente e domiciliado Rua Sargento José Francisco Rejes
Rangel, nº 72, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO
MARCELONE e GEORGINA CONCEIÇÃO DA SILVA MARCELONE.
MARIANA FERRARI SALGADO DE BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão
advogada, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de junho de 1992, residente e domiciliada Rua Pinheiro da Silva, nº 129,
Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO CARLOS SALGADO DE
BARROS e MARCIA APARECIDA FERRARI SALGADO DE BARROS. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRENAN LUCAS DA SILVA CONSTANTINO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 11 de julho de 1993, residente e domiciliado Rua Marco Antonio Ferreira, nº
29, Solo Rico, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BONIFÁCIO DA SILVA
CONSTANTINO e MARIA GILMARA DA SILVA.
LARISSA CRISTINA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 24 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia 27 de fevereiro de 1997,
residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº 140, bloco 3B, apto 42, Bem
Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JORGE BATISTA LEITE e SANDRA
LÚCIA DAS GRAÇAS LEITE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2021.
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PÁSCOA: 
cordeiro cristão ou coelho pagão?

Simbolizando a renovação 
da vida e a volta da prima-
vera, a páscoa está presente 
em todo o mundo, até onde 
o cristianismo não é conhe-
cido ou onde as religiões 
pagãs constituem grande 
maioria. Com o correr do 
tempo muitas festas e tra-
dições surgiram e chegaram 
até nós, através da cultura 
de muitos povos e países 
diferentes. Alguns atribuem 
sua origem às festas ligadas 
a ISTHAR - deusa babilônica 
e nesta ocasião celebravam 
a volta da primavera, antiga 
tradição pagã babilônica.  
No hemisfério norte esta fes-
ta corresponde ao princípio 
da primavera e por isso esse 
dia é festejado de muitas 
maneiras de acordo com os 
mais diferentes ritos pagãos. 
Muitos séculos atrás, os si-
ros, os troianos e nórdicos 
reuniam-se nos montes e ao 

Da Redação
Jason Gomes da Silva

amanhecer, a fim de celebrar 
a volta do sol da primavera. 
Estranha ao Novo Testa-
mento, a páscoa moderna 
tem como símbolos aceitos 
em todo o mundo, o ovo e o 
coelhinho. O ovo significan-
do começo, origem de tudo, 
abriu caminho para outras 
tradições. Ele está presente 
na mitologia antiga, nas 
religiões do oriente, nas 
tradições populares e numa 
grande parte da cristandade. 
Segundo alguns, os ovos de 
páscoa chegaram ao ociden-
te vindos do antigo Egito e 
segundos outros, através dos 
povos germânicos da região 
do Báltico. Na idade média, 
os europeus adotaram o 
grande costume chinês de 
enfeitar os ovos, que eram 
cozidos, coloridos e davam-
-se aos amigos na festa da 
primavera, como lembrança 
de contínua renovação de 
vida. Colorir os ovos se tor-
nou uma arte requintada. No 
século XVIII a Igreja Católica 
Romana adotou oficialmente 

o ovo como símbolo da res-
surreição de Jesus Cristo, 
santificando assim um uso 
originalmente pagão, e pi-
lhas de ovos coloridos come-
çaram a ser benzidos antes 
da distribuição entre os fiéis. 
O Coelho como símbolo da 
fecundidade apareceu por 
volta de 1.215 D.C. na Fran-
ça, derivando-se também 
dos mistérios babilônicos. 
Uma mistura de mitologia 
pagã com a simbologia cristã 
paganizada. Modernamente, 
o costume de presentear os 
amigos na páscoa continua, 
mas não mais com ovos de 
galinha, enfeitados, mas sim 
com ovos de chocolate. O ovo 
de chocolate apareceu mais 
ou menos em 1.928, quando 
esse produto começou a ser 
industrializado em larga 
escala. Em 1951, o Papa 
Pio XII introduziu algumas 
modificações na festa da 
páscoa, numa tentativa de 
restaurar-lhe o esplendor 
religioso, transferindo a 
missa que era celebrada no 
sábado de Aleluia, (“quando 
se malha o Judas,”) para o 
domingo. O sábado como 
preparação para a páscoa 
foi chamado de “Sábado 
Santo.” A Quaresma, através 
da penitência, é considerada 
de grande valia no preparo 
do povo. 

Instituída para ser cele-
brada aos 14 dias do mês 
de Abib dos Hebreus (Mar-
ço-abril), a páscoa tipificava 
a obra expiatória de Cristo 
no calvário, sendo o COR-
DEIRO o símbolo. O cordeiro 
ou cabrito, sem defeito era 
sacrificado e não poderia 
ter seus ossos quebrados. 
Na vigência da Lei, deveriam 
os Israelitas, ao comer o 
cordeiro pascal, volver os 
pensamentos aos fatos que 
culminaram na libertação 
de seus pais da escravidão 
egípcia, renovar os votos de 
fidelidade a Jeová e também 
divisar no porvir os sofri-
mentos e glórias do Messias, 
de quem Moisés escreveu o 
seguinte: “O senhor teu Deus 
te despertará um profeta do 
meio de ti, de teus irmãos, 
como eu, a Ele ouvireis.” (Dt 
18.15,18) Como cordeiro de 
Deus que tira o pecado do 
mundo, Jesus foi crucificado 
na dupla condição de sacer-
dote e vítima, a derramar 
sangue inocente purificador 
de todo o pecado. Jesus foi 
crucificado exatamente a 14 

de Abib, próximo das 9 horas 
da manhã e expirou as 15 
horas, quando no templo, o 
sacerdote imolava o cordeiro 
da páscoa. A Páscoa bíblica, 
portanto consumou-se em 
Cristo, que instituiu como 
um novo memorial, a sua 
Ceia, na qual o cristão co-
memora a morte do Senhor 
até que Ele venha. Não há no 
Novo Testamento mais lugar 
para a páscoa ou outras 
festividades mosaicas, as 
quais foram abolidas na cruz 
juntamente com outras orde-
nanças, como sombras das 
coisas futuras e espirituais, 
pertencentes à dispensação 
da graça. Se o israelita, ao 
celebrar a Páscoa lembra-se 
de sua saída do Egito, o Cris-
tão, ao comemorar na Ceia a 
morte do Senhor, recorda a 
sua libertação do mundo. No 
“êxodo” do cristão, este deixa 
atrás de si o jugo do pecado, 
o mundo de trevas e ilusões 
e é transportado “para o 
reino do Filho do seu amor.” 
(Cl 1.13) Portanto, não há 
lugar no Novo Testamento 
para a antiga festa da Pás-
coa, tal como a cristandade 
divorciada da Bíblia celebra 
com coelhos e bombons de 
chocolate. “Porque Cristo 
nossa páscoa, foi sacrificado 
por nós...” (I Co 5.7) A verda-
deira páscoa cristã é Cristo, 
de quem a nova criatura se 
alimenta constantemente. 
Os elementos servem apenas 
para realçar a plenitude da 
vida que há naquele que 
disse: “Quem de mim se 
alimenta, também por mim 
viverá.” (Jo 6.57) O que foi 
instituído para ser uma 
celebração espiritual e de 
significado tão elevado para 
o cristianismo, vemos hoje, 
secularizado, profundamente 
paganizado, dissociado das 
Escrituras e tornando-se 
tão somente um atrativo co-
mercial em nome da fé e da 
confraternização. Contudo, 
ainda resta uma alternativa 
para o cristão autêntico e 
aferidor da Bíblia: “Não vos 
conformeis com este mundo, 
mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente...” 
(Rm 12.2) Não é porque a 
maioria celebra a páscoa 
nestes termos modernos, que 
nos obriga a fazê-lo também 
errado; O Apóstolo São Paulo 
disse que “a Igreja de Deus 
é a coluna e firmeza da ver-
dade” (I Tm 3.15) Fiquemos 
com a Verdade!
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Santa Casa de Lorena abre contratação imediata de plantonistas

Após um novo surto de 
internações por Covid-19 
em Lorena, a Santa Casa 
de Misericórdia anunciou 
a contratação imediata de 
médicos emergencistas. 
A abertura das vagas tem 
como foco os plantões de 
24 horas.

Divulgada nesta terça-fei-

Da Redação
Lorena

ra (30), o hospital destaca 
o regime de urgência para 
a contratações. O valor do 
contrato varia de R$ 4 mil 
para plantões de segunda a 
sexta-feira e R$ 5 mil para 
sábados e domingos.

Os interessados devem 
entrar em contato a res-
ponsável Patrícia Piva pelo 
telefone (12) 98891-5576.

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela 
secretaria de Saúde, nesta 

terça-feira (30), a Santa Casa 
atingiu 104% de ocupação 
dos leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e 92% 
de leitos de clínica médica. 
O hospital particular Uni-
med segue com 100% de 
ocupação de UTI e clínica. 
A cidade contabilizou três 
novas mortes e 11 suspei-
tas. Ao todo, 106 pessoas 
morreram pela doença no 
município desde o início da 
pandemia.

A Santa Casa de Lorena, que anunciou a abertura do processo para contratação de médicos plantonistas

Foto: Marcelo A dos Santos

A Prefeitura de Ubatuba 
está entre as cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) com inscrições aber-
tas, até esta quarta-feira 
(30), para novos cursos 
do programa Via Rápida 
Emprego. A ação, realizada 
por meio de uma parceria 
com o Governo do Estado, 
garante sessenta vagas na 
cidade litorânea.

Além de Ubatuba, as cida-
des de Aparecida, Roseira, 
Cachoeira Paulista, Ilhabela 
e Piquete também fazem 
parte do cronograma.

Entre as modalidades da 
nova fase do programa estão 
assistente administrativo, 
balconista de farmácia e 
recepção e atendimento.

As aulas são totalmente 
gratuitas e online, realiza-
das no período noturno, 
com início no próximo dia 
14, com carga horária de 
sessenta horas.

Para se inscrever é ne-
cessário ter 16 anos e ser 
morador do estado de São 
Paulo. A inscrição deve ser 
feita pelo site viarapida.
sp.gov.br. Desempregados 
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e pessoas com baixa renda 
terão prioridade.

Os cursos oferecem cer-
tificado e bolsa-auxílio de 
R$210. Para receber o bene-
fício, o aluno deve se encaixar 

em critérios do Estado como 
estar matriculado em um dos 
cursos do programa e ter 
frequência nas aulas. O valor 
pode ser sacado em caixas ele-
trônicos do Banco do Brasil.

Cursos profissionalizantes Via Rápida 
Emprego contempla cidades da RMVale

Ubatuba multa mais de quinhentos 
motoristas por desrespeito ao rodízio
Medida contra ‘invasão’ de turistas segue até domingo; moradores do Litoral são isentos

Um balanço divulgado pela 
Prefeitura de Ubatuba, na ma-
nhã da última quinta-feira (1), 
revelou que 517 motoristas 
foram multados por desres-
peitar o rodízio de veículos 
implantado na cidade, que 
tenta diminuir a circulação de 
turistas em meio à pandemia. 
Válida até o próximo domingo 
(4), a medida prevê multas de 
até R$ 130 aos infratores. 

Em vigor desde o último dia 
26, o rodízio foi adotado pelo 
Executivo como uma alterna-
tiva para conter uma ‘invasão’ 
de turistas da capital paulista, 
beneficiados pelo megaferiado 
de dez dias concedido pelo 
prefeito, Mário Covas (PSDB). 
Apesar do pedido do tucano 
para que os paulistanos res-
peitassem o isolamento social 
devido ao agravamento da 
pandemia, centenas decidiram 
viajar para os litorais Norte e 
Sul do estado. 

A atual gestão da cidade 
praiana, comandada pela 

prefeita Flavia Pascoal (PL), 
estabeleceu a restrição da 
circulação de veículos através 
da seguinte divisão: os automó-
veis com placas de final ímpar 
(1,3,5,7 e 9) podem trafegar 
apenas em dias ímpares. Já 
os veículos emplacados com 
números pares (0,2,4,6 e 8), 
são direcionados para os dias 
pares.

O rodízio não se aplica aos 
automóveis com placas de 
Ubatuba, Caraguatatuba, Ilha-
bela e São Sebastião. Também 
ficam de fora do revezamento 
os veículos de abastecimento 
e entregas, transporte escolar 
e coletivo, táxis, motocicletas, 
guinchos, ambulâncias e seg-
mentos de segurança pública.

As multas aos 517 moto-
ristas que desrespeitaram a 
norma foram aplicadas pela 
Guarda Municipal e pelos 
agentes da secretaria de Trân-
sito de Ubatuba. 

O Executivo revelou ainda 
que outros 21 condutores 
foram multados por estacionar 
de forma irregular próximo às 
praias. 

Pandemia - Segundo o mais 
recente boletim epidemioló-
gico divulgado pela secretaria 
de Saúde, Ubatuba contabiliza 
até a tarde desta quinta-feira 
5.917 casos confirmados de 
Covid-19, sendo 82 mortes, 
5.820 recuperados e 28 inter-
nados, entre eles 19 em leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e 9 em enfermaria.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Movimento no trânsito de Ubatuba; temendo a chegada de turistas, município deve implantar rodízio para inibir avanço do novo coronavírus

Foto:  Reprodução PMU


