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Mudanças no Código de 
Trânsito Brasileiro 

alertam para segurança 
dos motociclistas

O Código de Trânsito Brasi
leiro (CTB) acabou de ser atua
lizado com alterações que entra
ram em vigor no início do mês de 
abril. Entre as mais de 50 mo
dificações no texto que incluem 
todos os motoristas, como quan
tidade de pontos para a suspen
são da CNH, tempo de validade 
da habilitação de acordo com fai
xa etária, prazo para apresenta
ção do condutor em caso de in
fração e mudanças no processo 
de formação de condutores, há 
também novas regras específi
cas que afetam diretamente no 
dia a dia dos motociclistas.

Para os que optam pela moto 
como principal meio de trans
porte, as mudanças abrangem 
diretamente a segurança na pi
lotagem. A principal alteração 
envolve a penalização por pilo
tar sem viseira ou óculos de pro
teção. A regra que antes era en
quadrada no artigo 244 do CTB 
como infração gravíssima, com 
multa de R$ 293,47, suspensão 
do direito de dirigir e apreensão 
da CNH, e prevista também no 

Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) descrita no artigo 169 
da Resolução 433/13 como in
fração leve e multa de R$ 88,38, 
agora passa a ter uma única pu
nição pelo CTB definida como 
infração média, sujeita à reten
ção da motocicleta e multa de 
R$ 130,16.

A nova atualização ainda 
manteve a punição no caso do 
condutor estar de capacete sem 
viseira ou sem óculos de prote
ção. O texto ainda prevê mu
dança na penalidade para mo
tociclistas que trafegarem com 
o farol apagado, tanto durante 
o dia quanto a noite, a infração 
que era gravíssima agora passar 
a ser média.

Outra atualização relevante 
aos motociclistas é a nova ida
de mínima permitida para levar 
crianças na garupa. Antes a lei 
permitia que maiores de 7 anos 
pudessem trafegar como passa
geiras em motos, agora somente 
crianças maiores de 10 anos po
dem ser transportadas. 

Equipamentos individuais 
de segurança

Além de seguir todas as 
regras de condução previstas 

em lei, os motociclistas pre
cisam investir em itens pes
soais de segurança que vão 
muito além apenas do uso de 
capacete. 

Um kit completo de segu
rança pode englobar, além do 
capacete, jaqueta, calça, bota, 
luva, joelheiras e protetores de 
coluna e pescoço. Entretanto, 
no Brasil é pouco comum no
tar motociclistas utilizando a 
maioria desses artigos no trân
sito diariamente. 

O clima tropical do Brasil 
também acaba sendo outro 
empecilho para a difusão des
sas roupas e acessórios entre 
os motociclistas, mas o mer
cado já oferece opções para 
atender essa demanda.
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Sebrae-SP oferece cursos para 
artesãos digitalizarem suas vendas

Estão abertas as inscrições 
para o curso Faça Fácil – arte
sanato digital, uma excelente 
oportunidade para os empre
endedores da área ampliarem 
seus conhecimentos e atua
ção digital. O curso é gratui
to, 100% digital e as aulas co
meçam no dia 1º de junho e vão 
até o dia 9 de junho, das 18 às 
20 horas.

O intuito do curso é 

melhorar as informações sobre 
ambiente digital para que os ar
tesãos ampliem seus resultados 
por meio destes canais. “Com os 
impactos causados pela pande
mia da Covid19, as estratégias 
comerciais destes pequenos em
presários devem incluir o am
biente offline e online de for
ma definitiva”, explica Juliana 
Segallio, consultora de negócios 
do SebraeSP.

Entre os conteúdos que se
rão abordados estão: noções bá
sicas de Facebook e Instagram, 
como criar fotos e vídeos, criar 
artes no Canvas e aprender com 
a técnica de gatilhos mentais e 
fidelização e inteligência emo
cional. Ao todo, são cinco dias de 
capacitação, sempre das 18 às 20 
horas. Para realizar a inscrição, 
basta acessar o link http://bit.ly/
Inscricao_Artesanato_Digital.

Mães de bebês com “lábio leporino” 
encontram suporte especializado no 

Hospital Municipal Infantil Menino Jesus
Após muitos planos e o gran

de desejo de ser mãe, a secretá
ria pedagógica Gislaine Santos 
Nascimento, 32 anos, viu seu 
mundo cair ainda no quinto mês 
de gestação, quando Melissa, 
sua primogênita, foi diagnos
ticada com fissura labiopalati
na, também conhecida como lá
bio leporino. “Descobrimos por 
meio do ultrassom morfológi
co e confesso que foi um sus
to, um momento muito difícil 
e de aflição. Eu já tinha vis
to crianças assim, mas não ti
nha conhecimento sobre a fis
sura. Eu chorava todos os dias, 
com medo de como seria a qua
lidade de vida dela e da reação 
das pessoas. Orava muito por 
minha filha”, conta emociona
da. Gislaine procurou por aju
da rapidamente e seu desespero 
foi passando à medida que rece
bia orientações de outras mães 
e da equipe médica multipro
fissional do Hospital Municipal 
Infantil Menino Jesus, referên
cia no tratamento na cidade de 
São Paulo.

“Esses bichinhos [bebês] 
também nos ajudam. São mui
to inteligentes. A Melissa já me 
mostrou sua força quando, qua
tro dias antes da cesárea agen
dada, ela veio ao mundo de par
to normal em apenas quatro 
horas”, diz sorrindo. Mesmo 
dando à luz em outro hospital, 
Gislaine aproveitou as orienta
ções recebidas no Menino Jesus 
e soube como lidar na hora da 
primeira mamada. “Não deixei 
que a levassem para a sonda, a 
Melissa mostrou que desde sem
pre estava superando os limites 
dela e começou mamando no co
pinho. Em poucos dias, já come
çou o tratamento no Hospital 
Menino Jesus.”

Aos três meses de vida, em 
fevereiro deste ano, a pequena 
Melissa passou pela primeira ci
rurgia de correção e, neste Dia 
das Mães, o presente de Gislaine 
estará embrulhado e sorrindo 
em seu colo. “Meu desejo para 
o Dia das Mães não é para mim, 
pois eu já tenho o melhor pre
sente, mas para as outras mães 
que passaram pelo que passei. 
Para que elas fiquem calmas, 
pois já deu tudo certo e que, aci
ma de tudo, esses anjinhos vêm 
para transformar a gente com 
a luta, a garra e a transforma
ção deles. Vale a pena ser mãe 
da Mel, vale a pena ser mãe de 
fissurados. Eu estou com o cora
ção cheio de gratidão”, finaliza. 

A fissura labiopalatina é 
uma das malformações fa
ciais congênitas mais comuns. 
Estimase que atinja, em média, 
1 para 1.000 nascidos vivos no 
mundo. No Brasil, existem pou
cos centros especializados como 
o Hospital Municipal Infantil 
Menino Jesus, da Secretaria 
Municipal da Saúde de São 
Paulo (SMS), que recebeu en
tre 2011 e 2020, 1.344 novos 
pacientes na capital. Desses, 
1.195 passaram por cirurgia 
entre 2016 e 2020. São atendi
dos semanalmente em consul
ta, aproximadamente 30 bebês 

e crianças no ambulatório de ci
rurgia plástica, 60 no de orto
dontia, 30 de odontologia e 80 
de fonoaudiologia.

Assim como Gislaine, a fi
sioterapeuta Paloma Rodrigues 
de Moraes, 35, também soube 
do diagnóstico de Cecília no ul
trassom morfológico, quando 
estava com 23 semanas de ges
tação. “Me senti perdida, in
segura, sem saber o que fazer, 
porém este sentimento durou 
pouco tempo. Com as informa
ções e conhecimentos que ad
quiri sobre a fissura labiopala
tina fiquei mais tranquila. No 
mesmo dia do diagnóstico, pes
quisando na internet, desco
brimos que o Hospital Menino 
Jesus era referência no trata
mento, buscamos o encaminha
mento pelo SUS [Sistema Único 
de Saúde] e a primeira consul
ta foi quando eu ainda estava 
grávida. A segunda quando a 
Cecília tinha oito dias. Foi re
confortante o primeiro contato 
com a equipe, fiquei tranquila 
em saber que tinha encontrado 
o lugar certo para o tratamen
to da bebê. Eu desejo que todas 
as mães tenham o acolhimen
to que eu tive quando recebi o 
diagnóstico e quando conheci o 
serviço que prestaria os cuida
dos à minha bebê, um ambiente 
com profissionais gentis e aten
dimento humanizado”, relata.

O hospital recebe bebês nas
cidos com a malformação e en
caminhados pelas materni
dades do município, que são 
todas ligadas ao programa. 
Por meio das ações desenvol
vidas pelo Alô Mãe Paulistana, 
pela Coordenadoria de Atenção 
Básica da SMS e pelo Hospital 
Menino Jesus juntamente com 
o Instituto de Responsabilidade 
Social Sírio Libanês, construiu
se uma linha de cuidado em que 
o paciente é acompanhado des
de o nascimento até o término 
do tratamento.

Foi assim com Giovanna, fi
lha da dona de casa Vanessa 
Medeiros de Souza, 29, que 
teve o diagnóstico de fissura 
labiopalatina durante o parto. 
“No primeiro instante foi um 
choque para mim e para o pai 
dela, mas, mesmo assim, nun
ca tinha visto bebê mais linda. 
Quando ela nasceu, ficou na in
cubadora. Nesse momento, fui 
estudar um pouco sobre bebês 
fissurados e descobri o trata
mento no Hospital Municipal 

Infantil Menino Jesus. Então, 
por meio do programa Alô Mãe 
Paulistana eles logo me agen
daram para a primeira con
sulta, que foi breve, por causa 
do modelador nasal”, explica 
Vanessa.

No dia 9 de fevereiro des
te ano, Giovanna fez a primei
ra cirurgia no lábio e se recupe
ra bem. Mesmo com a pandemia 
causada pela Covid19, Vanessa 
conta que enfrentou o desafio. 
“Quando começaram as consul
tas, os casos de Covid tinham 
caído um pouco, mas o medo 
vem sim, principalmente para 
quem precisa de transporte pú
blico. Dei continuidade ao tra
tamento pois sei que fazendo a 
primeira cirurgia com cinco me
ses o resultado é bem melhor 
e, se perdêssemos a vaga, nós 
não teríamos condições de fazer 
o tratamento em um hospital 
particular. Após a cirurgia, as 
consultas estão sendo feitas de 
dois em dois meses, então, va
mos tomando todos os cuidados 
necessários.”

Ainda na maternidade, a fa
mília do recémnascido já rece
be orientações sobre a malfor
mação de seu filho, os cuidados 
que ela deverá ter com a crian
ça, com a amamentação, higie
ne bucal, entre outros e, em 
sua alta, o bebê já sai com a 
consulta agendada no Hospital 
Menino Jesus. Formada por 
14 profissionais, a equipe es
pecializada conta com cirurgi
ões plásticos e cirurgião crânio 
facial, pediatra/hebiatra, otor
rinolaringologista, odontope
diatra, ortodontistas, fonoau
diólogas, psicóloga, assistente 
social e enfermeira.

O tratamento deve ser re
alizado sem interrupções pela 
equipe multiprofissional, pois 
a reabilitação total vai desde o 
nascimento até a idade adulta. 
De acordo com Debora Gejer, 
coordenadora médica da equi
pe, o tratamento precoce é fun
damental. “Isso ajuda muito 
já que iniciar o tratamento no 
tempo correto, como colocar 
um modelador nasal e o apare
lho ortodôntico, são ações que 
podem evitar uma cirurgia fu
tura, por exemplo. Nós também 
cuidamos da saúde mental da 
mãe. Entregamos um manual 
sobre os tratamentos, amamen
tação e orientações, e isso leva 
segurança para ela e a família”, 
pontua.
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Referência no tratamento, hospital realizou cirurgias em 1.195 bebês 
nos últimos quatro anos; Gislaine, Paloma e Vanessa contam 

como superaram o desafio de ter filhos com essa malformação

Rede Estadual de Ensino 
terá aulas de Turismo

O governador João Doria 
anunciou na terçafeira (25), 
uma parceria entre as Secre
tarias da Educação e de Turismo 
e Viagens para oferta de disci
plinas eletivas sobre o setor de 
viagens e turismo aos alunos 
do Ensino Médio e dos últimos 
anos do Fundamental da rede 
pública estadual.

A iniciativa tem como objeti
vo aliar a Educação à inovação e 
ao empreendedorismo, apresen
tando o Turismo e seus diversos 
segmentos como fator de desen
volvimento pessoal e profissio
nal. “Como fenômeno social e 
econômico, o Turismo tem gran
de capacidade de geração de em
pregos, sendo uma oportunidade 
para os jovens que em breve es
tarão no mercado de trabalho”, 
afirmou Vinicius Lummertz, 
Secretário de Turismo e Viagens.

Por meio do Programa Inova 
Educação, serão oferecidas ati
vidades educativas para o de
senvolvimento intelectual, emo
cional, social e cultural dos 
estudantes, com disciplinas eleti
vas, projeto de vida e de tecnolo
gia e inovação. A Seduc alinhou 
três grupos de eletivas: Expresso 
Turístico para alunos do 6º e 

7º ano, Turismo de Natureza 
e Aventura para 8º e 9º ano, e 
Redes Turísticas para o Ensino 
Médio.

“Entre outros temas, vamos 
abordar pontos relacionados à 
consciência ambiental, econo
mia verde solidária e criativa, 
classificação de diferentes atra
tivos, além de promover games 
e desafios”, explicou Rossieli 
Soares, Secretário da Educação.

As Secretarias de Turismo e 
Viagens e da Educação trabalham 

em sinergia desde o início da atual 
gestão. No ano passado, anuncia
ram a divisão das férias escola
res em quatro períodos ao longo 
do ano  uma semana em abril e 
outra em outubro, além das tra
dicionais paradas de julho e em 
dezembro e janeiro. Essa divisão 
permitiria opções para as via
gens, diminuindo a sazonalidade, 
sem prejudicar o desenvolvimen
to pedagógico. Com a pandemia, 
a implantação da iniciativa vem 
passando por adaptações.
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Secretarias da Educação e de Turismo e Viagens assinaram acordo 
para atender o Sistema Estadual de Ensino

Prazo de declaração do IR 2021 
termina nesta segunda-feira

Na próxima segundafeira 
(31) de maio, o prazo de apre
sentação da declaração do Im
posto de Renda 2021 com anoba
se 2020, originalmente o prazo 
de enceramento era no dia 30 de 
abril, entretanto foi prorrogado 
pela Receita Federal. Quem deve 
declarar o Imposto de Renda, em 
2021:

Quem recebeu rendimen
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2020. O valor é o 
mesmo da declaração do IR do 
ano passado;

Contribuintes que recebe
ram rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados exclu
sivamente na fonte, cuja soma 
tenha sido superior a R$ 40 mil 
no ano passado;

Quem obteve, em qualquer 
mês de 2020, ganho de capital 
na alienação de bens ou direi
tos, sujeito à incidência do im
posto, ou realizou operações em 
bolsas de valores, de mercado
rias, de futuros e assemelhadas;

Quem teve, em 2020, recei
ta bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 em atividade rural;

Quem tinha, até 31 de de
zembro de 2020, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, 

inclusive terra nua, de valor to
tal superior a R$ 300 mil;

Quem passou para a condi
ção de residente no Brasil em 
qualquer mês e se encontrava 
nessa condição até 31 de dezem
bro de 2020;

Quem optou pela isenção do 
imposto incidente em valor ob
tido na venda de imóveis resi
denciais cujo produto da ven
da seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localizados 
no país, no prazo de 180 dias, 
contado da celebração do con
trato de venda.

As restituições começam a 
ser pagas em maio, de acordo 
com o cronograma a seguir:

1º lote: 31 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 30 de julho
4º lote: 31 de agosto
5º lote: 30 de setembro

Auxílio emergencial

Quem recebeu o auxílio 
emergencial em 2020 deve de
clarar, a Receita Federal infor
mou que, os valores recebidos 
de auxílio emergencial são con
siderados rendimentos tributá
veis e devem ser declarados na 
ficha “Rendimentos Recebidos 
de Pessoa Jurídica”. Eles não 
contam, no entanto, para o teto 
de R$ 22.847,76. (acesso.gov.br)
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Fique atento ao prazo

Imposto de Renda


