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Servidores da Saúde
do Litoral Norte organizam

abaixo-assinado para
homenagear Francine Maia,

de Ubatuba

Ubatuba participa do
I Simpósio de Segurança

Pública em Angra dos Reis
Ubatuba foi convidada a parti-

cipar do simpósio devido às
ações que a Prefeitura vem de-
senvolvendo no município, com
maciços investimentos na área
da Segurança Pública.

Há pouco mais de dois anos, a
revista Exame publicou o
ranking Connected Smart Cities,
da consultoria Urban Systems,
que apontou os 30 municípios
com os melhores índices de se-
gurança pública no Brasil. Entre
eles, Ubatuba, ocupando o 27º
lugar. Detalhes na pág. 5

O Sistema Único de Saúde
(SUS) perdeu na tarde de segun-
da-feira, 16 de setembro, uma
de suas mais aguerridas defen-
soras: Francine Maia França,
servidora pública concursada na
Prefeitura de Ubatuba desde a
juventude, e que ocupava atu-
almente a diretoria da Supervi-
são de Planejamento em Saúde
da secretaria municipal de Saú-
de.

A partida precoce de Francine,
aos 48 anos, mobilizou trabalha-
dores, gestores e usuários da
saúde pública não apenas de
Ubatuba, como das demais cida-
des do Litoral Norte e do Vale do
Paraíba, que estiveram presen-
tes em seu velório.

Como forma de homenageá-
la, os presentes à cerimônia de
despedida decidiram impulsio-
nar um abaixo-assinado com o
objetivo de que o Hospital Re-
gional do Litoral Norte, que será

inaugurado em poucos meses
em Caraguatatuba, leve seu
nome. A petição já coletou mais
de 1.500 assinaturas.

Saiba mais na pág. 10

Major Franco; diretor do Ministério do Turismo Coronel EB
Luciano Puchalski; e Comandante Almir.

Homem morre carbonizado em
quarto de Pousada no Perequê-Açu
O decorador de festas, Brito Júnior,

morreu em um incêndio no quarto

de uma pousada na madrugada de

segunda-feira (16) no Perequê-Açu.

Logo após o homem que o

acompanhava deixar o local pela

manhã, os funcionários notaram o

quarto em chamas. Os Bombeiros

foram acionados que encontraram

Brito já sem vida.  Leia na Pág. 5

Hospital Regional deve ser
entregue em três meses

O Hospital Regional (HR), construído em Caraguatatuba, deve entrar em funciona-
mento entre novembro e dezembro. A informação é do coordenador do programa
‘Saúde em Ação’, do governo do Estado, Ricardo Tardelli. Detalhes na pág. 4
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Jovens de Projeto Social se
apresentam no Teatro no próximo

final de semana
Acontece no próximo final de

semana, no sábado às 21h e do-
mingo às 20h, o espetáculo de
Candé Brandão “FRIKS - O musi-
cal das emoções”. Através de
muita música, coreografias, efei-
tos visuais, esquetes e textos
adaptados, 50 alunos do Proje-
to Juntos Pode Crer da Oficina
dos Menestréis de Ubatuba fa-
lam e despertam emoções como
alegria, medo, amor, angústia.
Ingressos promocionais estão à
venda a R$ 5,00.

Pág. 7

Guarda Civil Municipal de Ubatuba tem

viatura específica para Ronda Escolar

Além dela, quatro equipes que atuam pelo município também apoiam no setor.  Pág. 5

Pichação, não!

Leia a matéria na página 4

Inscrições para Vestibulinho da EM
Tancredo vão até dia 8 de outubro

Ao todo, serão oferecidas 160 vagas
para três categorias de curso

Leia o Editorial na página 2
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A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Desde o dia em que tu nasceste eu
criei a ilusão, dentro de mim, que po-
deria caminhar por ti. Imaginei que
colocaria teus pés sobre os meus e te
levaria pelos caminhos que eu julgas-
se mais tranquilos e seguros. Dessa
maneira, tu nunca feririas teus pés pi-
sando em espinhos ou em cacos de
vidro. Nem jamais se cansaria da ca-
minhada, nem mesmo precisarias de-
cidir qual estrada tomar. Isso seria
eternamente minha
responsabilidade. Assim foi durante
um bom tempo, caminhei por ti, para
ti.

De repente, o tempo veio me avisar
bruscamente que essa deliciosa tare-
fa não faria mais parte dos meus dias.
Teus pés cresceram e eu já não con-
seguia mais equilibrá-los em cima dos
meus, daí quando eu menos os espe-
rava escorregaram e alcançaram o
solo.

Hoje sou obrigado a vê-los trilhar ca-
minhos nos quais os meus jamais os
levariam e ainda tento detê-los insis-
tentemente, mas só em raríssimas
vezes consigo. Agora só me é permiti-
do correr com os meus, junto aos
teus. E, em certos momentos, teus
passos são tão largos que quase não
posso acompanhá-los.

Atualmente, assisto aos teus trope-
ços sempre na prontidão para  levan-
tar-te das tuas quedas. Por vezes, tu
me estendes as tuas mãos em busca
de socorro, outras, mesmo estando
estirado ao chão e ferido, insistes em
levantar-te sozinho por puro orgulho
ou para me provar que já és capaz de
erguer-te após teus tombos e curar-
te de tuas próprias feridas... Não sei
se já consegues se cuidar...   Mas...

Assim vamos vivendo e sinto uma
saudade imensurável daquele tempo
que precisavas de mim para conduzir-
te, pois era bem mais fácil suportar

teu peso sobre meus pés, do que so-
bre meu coração. No entanto, já con-
sigo compreender como a vida é sá-
bia. Percebo, finalmente, que em al-
gum momento tu precisaste mesmo
desbravar teus caminhos indepen-
dentes de mim. Afinal, não tarda mui-
to, serei eu que precisarei de teus pés
sob os meus e tu só terás forças para
me conduzir porque te permiti cami-
nhar por um bom período sozinho,
aprendendo assim a difícil tarefa de
viver.

Que tu tenhas a resistência neces-
sária para suportar meu peso sobre
teus pés como eu tive para suportar
os teus. É bem verdade que farás isso
por um tempo inferior ao que eu fiz.
Mas, como eu, é provável que te-
nhas que fazê-lo com mais alguns
pés sobre os teus os dos teus filhos.
Não, claro que não é uma tarefa fá-
cil, mas se eu consegui, tu também
conseguirás porque plantei em teu
coração o melhor e mais poderoso
aditivo para que suporte tanto peso,
o amor! Que é a pura manifestação
de DEUS em nós...

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

Nosso pés

Poesia

Quando o céu toca a terra
Na época em que os ipês se enfeitam,
em que os sabiás começam a cantar,
e as nuvens cobrem a serra,
é quando o céu toca a Terra.
Sentidos atentos, então,
mamãe deixou-nos muita herança
roseiras de todas as cores
e o perfume da flor-do-japão,
rezava o terço todos os dias
e pedia por todos os seus,
dizia um chiste, rezava uma ave-maria
e, assim, alcançou as graças de Deus.
Foi bem numa época dessa
que um anjo passou por mim,
eu no meio de uma multidão,
sacolas de compras nas mãos,
minhas mãos estavam ocupadas,
minha mente em outra sintonia,
como eu poderia abraçá-lo
se em meu coração ele não cabia?
Você viu o que eu vi?
perguntei a uma senhora.
Ela nem precisou responder
o que, em seu rosto, podia-se ler.

Félix Cabral

A sede da Escolinha de Surf do
Perequê-açu foi alvo de
pichadores na madrugada de
quarta-feira (17). Amanheceu com
inscrições nos vidros, nas paredes
e no madeiramento.

Nada legível para os simples
mortais alfabetizados. Na verda-
de, as inscrições são assinaturas
dos pichadores que, através delas,
demarcam o território e de que-
bra, depreciam o bem público.

E quando o bem não é público,
depreciam também do particular,
como aconteceu há menos de 15
dias com um estabelecimento co-
mercial localizado na avenida
Iperoig recém inaugurado na cida-
de e que recebeu em sua porta de
aço inscrições que passam longe
da logomarca famosa da rede de
fast food.

Para o particular é óbvio que é
prejuízo financeiro e quando em
bem público, também! Ninguém
aprova isso além de ser crime sim!

Legalmente, o delito é conside-
rado crime de vandalismo além de
crime ambiental, passível de de-
tenção. Mas na prática, além da
dificuldade em flagrar os vânda-
los, quando são flagrados, acabam
tendo a penalização reduzida de
modo que passa à sociedade a
sensação de impunidade.

A Lei Ambiental nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998 dispõe em
seu artigo 65 a pena de detenção
de três meses a um ano e multa
para quem pichar ou depredar al-
guma edificação ou monumento
urbano. Se o ato for realizado em
monumento ou prédio tombado
em virtude do seu valor histórico,
artístico ou arqueológico, a pena
é de seis meses a um ano de de-
tenção e multa.

Já o Código Penal prevê, em seu
artigo 163, que aquele que des-
trói, inutiliza ou deteriora coisa
alheia se sujeita à pena de deten-
ção de um a seis meses ou multa
e, em seu artigo 165, quem des-

Pichação, não!
trói, inutiliza ou deteriora coisa
tombada pela autoridade compe-
tente em virtude de valor artísti-
co, arqueológico ou histórico
pode ser penalizado com deten-
ção, de seis meses a dois anos, e
multa.

Por serem penas baixas e o deli-
to considerado de menor poten-
cial ofensivo, geralmente a pena
é convertida em transação penal
o que resulta em prestação de ser-
viços à comunidade ou a paga-
mento equivalente aos prejuízos
causados. Mas isso de fato só
acontece quando são flagrados
em ação o que possibilita a sua
identificação. Através de registros
de câmeras de segurança, a iden-
tificação de autoria também é
possível mas aí entra em questão
‘encontra-los’. É como procurar
agulha num palheiro.

Então não tem solução? Vai pre-
dominar a pichação?

Também não!
Como é de competência da

Guarda Civil Municipal a preserva-
ção de bens e prédios públicos,
quem presenciar pichadores em
ação pode solicitar a presença de
uma viatura a fim de que seja fei-
ta a abordagem e a detenção dos
pichadores. A Polícia Militar tam-
bém atende ao chamado desde
que naquele exato momento não
esteja se deslocando para uma
ocorrência de maior
periculosidade como uma violên-
cia doméstica, um furto, um rou-
bo.

A solução está na união de to-
dos e na adoção dos princípios de
vigilância solidária e denúncia.

V iu fazendo? Denuncie. Sabe
quem fez? Denuncie. O que não
podemos é fazer vista grossa ou
fechar os olhos para aquelas ins-
crições horrorosas!

Afinal, sabemos, de fato, reco-
nhecer o que é arte!

Melissa Schirmanoff

Quando as crianças chegam pe-
quenos na educação infantil tão
logo já iniciam o processo de apren-
dizagem.

É no contexto social da “escola”
que irão aprender a conviver soci-
almente, a desenvolver as habilida-
des cognitivas, a questionar, a
pesquisar, a elaborar hipóteses atra-
vés de suas experiências com tudo
que lhe é proporcionado e se apro-
priam da leitura e da escrita, além
de desenvolverem habilidades
emocionais e sociais. Ou seja, a es-
cola é um lugar muito importante
para a formação da criança como
ser humano. É ali que serão refor-
çados os valores ensinados pelos
pais sem contar que a escola se tor-
na parceira da família na formação
dessa criança.

Para que seja efetivo esse desen-
volvimento, ao escolher uma esco-
la, os responsáveis precisam anali-
sar por completo o que está sendo
oferecido, pois é nesse ambiente
que o filho ou filha irá passar anos
estratégicos da sua vida.

A escola é um ambiente de forma-
ção e tem um poder grande de in-
fluência na vida da criança, do ado-
lescente e do jovem.

Os pais, em sua maioria, não co-
nhecem contextos pedagógicos e
não conseguem mensurar o que é
um ensino forte ou fraco e muitas
vezes avaliam pela propaganda e
marketing de um sistema
apostilado.

Considerando que todos os siste-
mas apostilados são baseados nos
parâmetros curriculares nacionais,
ou seja, foram aliados às leis edu-
cacionais que regem o nosso país,
muitos são bons e a diferença está
em como esse material será aplica-
do, como está a motivação do pro-
fessor que irá utilizá-lo e se essa
equipe passa por capacitações e
treinamento constante, pois não
basta um material ser bom se não
for aplicado com qualidade.

Ao visitar uma escola, o respon-
sável deve perceber se é uma esco-

Uma escolha importante

la alegre, cheia de vida, organizada,
se a expressão dos funcionários de-
monstram alegria, porque serão
eles que passarão horas, dias e anos
com os nossos filhos. Deve-se ob-
servar a estrutura, que investimen-
tos a escola faz para se adequar às
inovações que a atualização cons-
tante da educação necessita. Essa
escola vem evoluindo ou parou no
tempo?

Ouça pessoas, busque referênci-
as, visitem as escolas da sua região,
analise por completo para então
decidir a escola para o seu filho.

Nunca se deixe levar pela opinião
dos outros. Cada um possui a sua
história de vida e o que é bom para
um pode não ser bom para o ou-
tro. A escolha de uma escola deve
ser feita através da razão, pois mui-
tas vezes quando atitudes são to-
madas através da emoção, a chance
de dar errado pode ser grande.

Analise, avalie e tome decisões.
Escolher uma escola é uma atitu-

de séria, pois é nesse contexto que
os nossos filhos irão passar grande
parte da vida deles.

A educação não tem preço, tem
valor!

Não importa como
você começa, e sim,
como vai terminar!

Todo começo de um grande so-
nho gera esforço, dedicação, mo-
tivação, disciplina e amor.

E quantos estão dispostos a se
disciplinar?

De uma pequena ideia pode ser
gerado um pequeno começo de
um grande sonho que pode se
tornar extraordinário!  Não im-
porta qual seja o seu sonho, tal-
vez ele seja abrir uma pequena
lanchonete ou você quer ir além,
e abrir um hotel de grande porte.
Não sei, mas não pare no meio da
caminhada por mais difícil que
seja a sua trajetória até conquis-
tar o que deseja.

Os grandes empresários come-
çaram de baixo, muitos com nada,
do zero. Mas eles pagaram o pre-
ço de se disciplinar, de se esfor-
çar, de amar, confiar e não desis-
tir dos seus sonhos.

Cada dinheiro investido, cada
sorriso que saiu, cada lágrima de
rolou. Parcerias que deram certo,

outras que falharam, outras que
morreram sem tentar se salvar.

Abre negócio, fecha negócio,
quebra. Fica no vermelho, volta
para o azul. Mesmo tendo passa-
do por altos e baixos eles não de-
sistiram dos seus sonhos, eles
continuaram.

Olhe para frente, veja o come-
ço. Se esforça, levanta, lute e
conquiste.

Vai até o fim, não importa se
você começou com 10 ou 4 mil.
O que importa é como você vai
tr i lhar a sua caminhada no
empreendedorismo.

Um empreendedor vê negócio
em 5 reais. Se você tem 10, já é
lucro.

Não pare no meio do proces-
so, invista tempo nos seus so-
nhos. Empreenda, conquiste e
realize.

No final não vai importar como
você começou e sim como irá
continuar a caminhada na trilha.

No dia 22 de setembro é come-
morado o Dia da Banana, que é uma
fruta tropical, que cresce em cacho
das árvores chamadas bananeiras.
A banana é uma fruta de poupa
macia e doce, nasce verde e quan-
do fica amarela é porque está pron-
ta para o consumo.

A banana é uma fruta de origem
asiática, principalmente no sudoes-
te da Ásia, porém por ser uma fru-
ta do clima tropical e largamente
cultivada em países com esse tipo
de clima. Países europeus e mesmo
os Estados Unidos são grandes im-
portadores dessa fruta, uma vez
que ela não é tão comum devido ao
seu clima ser predominante frio em
boa parte do ano.

Por ser muito cultivada na região
da América Latina, criou-se uma
cultura de chamar os países dessa
região pelo apelido de república das
bananas, sendo uma maneira pejo-
rativa de classificar países latino-
americanos, quando quer se referir
a algum problema enfrentado nes-
ta região, inclusive no Brasil.

Apesar dessa classificação às ve-
zes pejorativa e outras vezes cômi-
ca, a banana é uma grande aliada
da saúde, sendo rica em potássio,
ajuda a controlar a pressão arteri-
al, além de contribuir para o forta-
lecimento dos ossos, bem como
auxiliando nas vitaminas que con-
tribuem para a visão.

Também ajuda a combater o
estresse e depressão, além de ser
uma boa aliada do intestino, pois é
rica em fibras, que auxiliam numa
boa digestão.

A banana é muito usada por es-
portistas para repor energia, pois
com a sua variedade de compostos
auxilia na prática da atividade físi-
ca, ajudando a criar resistência.

Além de fornecer energia para o
nosso organismo, a banana contém
nutrientes que ajudam o nosso or-
ganismo a combater e prevenir inú-
meras doenças.

Confira abaixo alguns benefícios
da banana

- Rica em vitaminas do complexo
B. Acalma o sistema nervoso.

- Rica em potássio e vitamina B6.
Ajuda a diminuir as cólicas menstru-
ais. O potássio contribui para o
aprendizado.

- Rica em fibras. Ajuda a normali-
zar o trânsito intestinal, permitindo
melhorar os problemas de consti-
pação intestinal sem o uso de laxan-
tes. Por ser rica em fibras, a bana-
na aumenta a sensação de
saciedade por mais tempo.

- Rica em triptofano. O
aminoácido aumenta a secreção da
serotonina (neurotransmissor rela-
cionado ao humor). Ajuda a relaxar,
manter o bom humor e a melhorar
os sintomas de depressão. Faz par-
te dos “alimentos que trazem feli-
cidade”.

- Contém ferro. Estimula a produ-
ção de hemoglobinas e auxilia na
prevenção e no tratamento da ane-
mia.

- Fonte de fibras solúveis, substân-
cias importantes para diminuir o ní-
vel de colesterol no sangue e pre-
venir o câncer intestinal.

- Pobre em sal. Ótima para baixar
a pressão arterial.

- A banana acalma o estômago e
ajuda na digestão.

- Diminui as cãibras, pois contém
vitamina B6 e B12.

- Ajuda a manter os níveis de açú-
car no sangue elevados, combaten-
do o cansaço. Por isso, deve-se co-
mer uma banana entre as refeições.

- Ajuda a normalizar o batimento
cardíaco, pois quando se está
estressado são reduzidos os níveis
de potássio. E como a banana é rica
em potássio, comer o fruto pode
ajudar a ajustar os níveis de potás-
sio.

Existem muitas receitas maravi-
lhosas para se fazer com bananas,
cada tipo tem seu “carro chefe”,
mas uma que temos em fartura aqui

Dia Nacional da banana

no litoral, é a banana prata, que fica
deliciosa cozida com canela e mel.

Ultimamente, uma receita da
moda está ganhando adeptos, mes-
mo não sendo tão simples seu pre-
paro, porém o sabor é irresistível e
ninguém é de ferro... Torta de
Banoffee é uma torta de sobreme-
sa Inglês feita a partir de bananas,
creme e caramelo, combinados ou
em uma base de biscoito
amanteigado ou um feito de biscoi-
tos e manteiga desintegrado. Algu-
mas versões da receita também in-
cluem chocolate, café ou ambos.

Essa versão é que mais gosto, va-
mos lá.

Ingredientes

Para a base

200 g de biscoito de amido de mi-
lho (maisena)

100 g de manteiga sem sal derre-
tida

Para o chantili

300 g de creme de leite fresco
3 colheres sopa de ac’uìcar
1 colher chaì de essencia de bau-

nilha
Para o recheio

1 lata de doce de leite (400 g)
2 bananas (nanica ou prata madu-

ra) em rodela
100 g raspas de chocolate

Modo de Preparo

Para a base

Em um processador, triture as bo-
lachas. Depois, adicione a mantei-
ga derretida. Misture mais um pou-
co. Retire do processador e coloque
em uma forma de fundo removiìvel.
Vaì pressionando a base e os lados.
Leve para assar por 15 minutos em
forno preaquecido a 180ºC (depen-
dendo do forno pode ser que pre-
cise ficar um tempinho a mais). De-
pois, retire do forno e espere esfri-
ar.

Para o chantili

Em uma batedeira, bata o creme
de leite que precisa estar frio com
o ac’uìcar e a essencia de baunilha.
Bata ateì ponto de chantili (quando
forma-se um pico no globo da ba-
tedeira).

Para a Montagem

Adicione o doce de leite, depois
as bananas em rodelas por cima e
por fim, o chantili. Para decorar,
adicione raspas de chocolate. Leve
ao freezer por 1 hora. Retire da for-
ma e sirva.

Bom Apetite! E aproveitem as de-
lícias que temos por aqui...

Escaneie o QR code abaixo para

ver mais receitas direto no seu ce-

lular, basta abrir sua câmera como

se fosse tirar uma foto dessa ima-

gem.

Leonardo Torres

Neste ano de 2019, a internet fará 50
anos. Nascida no berço da guerra, essa
ferramenta de comunicação prometia
revolucionar o mundo. Muitos cientistas se
entusiasmaram com tal ideia e começaram
a propagar as maravilhas da internet. Mas
não somente parte da Ciência fez isso, o
mundo inteiro comprou a ideia da internet.

Quando popularizada, surgiram as redes
sociais. Uma nova forma de se comunicar
com tudo e todos. Muitos até afirmaram
que a comunicação de massas (televisão,
rádio, etc.) iria acabar. Ou seja, a
democracia e a diversidade iriam superar
as barreiras que a comunicação de massa
tinha imposto. Contudo, o poder da TV e
do Rádio não acabou e hoje as ferramentas
se mesclaram, isto é, os sites de notícias
mais visitados são dos grandes grupos
televisivos.

As redes sociais começaram a centralizar
um poder de distribuição de dados com os
algoritmos. Hoje, um indivíduo não possui
livre acesso à informação em sua página da
rede social. Ele possui um algoritmo que
filtra as informações que supostamente o
indivíduo vai gostar mais. No fim, nada
mudou: os usuários das redes sociais só
estão em uma jaula eletrônica mais
elaborada que a de antes. Desta vez,
admirando as notícias, fotos, vídeos que
lhes convém. Todos fascinados pelo reflexo
de Narciso.

O discurso da democracia mudou para “se

50 Anos de Internet e o mundo
se comunica cada vez menos

Artigo

não está na internet, não existe”,
promovendo uma desigualdade sem
precedentes. E, juntando isso ao narcisismo,
vai a reflexão: como eu posso me comunicar
se só o que aceito é o que é igual a mim?
Por isso, existe hoje tanto desentendimento
na internet. Uns reagem com argumentos,
outros com memes. Um grande exemplo foi
a última eleição: houve comunicação por
meio das redes sociais?

Já que não há comunicação, a vida se
tornou solitária. A solitária, por sua vez, é
uma das piores torturas humanas. Não é à
toa que doenças psíquicas como a
ansiedade, o pânico e a depressão
aumentaram. Elas estão relacionadas à falta
de construção de vínculos sociais. O
suicídio, segundo a OMS, cresceu cerca de
70% deste que a internet se popularizou.
Não creio que seja coincidência. Estamos
cada vez mais conectados, mas cada vez
menos em comunicação e comunhão.

Quem realmente ganha com a internet é
o mercado. Ele conseguiu impor uma
aceleração turbo em nosso sistema
capitalista. A concentração da renda
aumentou ao passo que em a expansão de
mercado se deu. Contudo, a que custo?
Desmatamentos, extinção da fauna e flora,
aumento da desigualdade, epidemias
psíquicas como depressão e até suicídios.
Esta é a vida que queremos?

Leonardo Torres é Professor e
Palestrante, Doutorando em Comunicação
e Pós-graduando em Psicologia Junguiana
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Informativo ACIU

HUMOR NA CIDADE

Informe da Cidade

Rua Dr. Esteves da Silva, nº 51 - Centro - Ubatuba - SP
CEP: 11.680-000 - Telefax: (12) 3834-1449

E-mail: imprensa@aciubatuba.com.br - Site: www.aciubatuba.com.br

Dr. José Gil
Oftalmologista

Rua Manoel Torres, 75 - Parque Imperial - Paraty-RJ
(Em frente a Escola Torres Pádua, há um quarteirão da Rodoviária)

Exame Ocular - Prescrição de Óculos - Lente de Contato
Tratamento - Cirurgia - Prevenção das Doenças Oculares

Tel.:(24) 3371-4352 - Agora em novo endereço:

Confira nossas vagas: Acabamos de atualizá-las:
Acesse: http://aciubatuba.com.br/empregos/

VOCÊ TAMBÉM PODE BAIXAR GRATUITAMENTE NO SEU CELULAR O APLICATIVO
ACIUBATUBA APP E VER AS VAGAS ATUALIZADAS A TODO MOMENTO.

Prezado associado, se sua empresa também estiver admitindo, acesse nosso site :
http://www.aciubatuba.com.br

Você mesmo pode cadastrar a vaga disponível gratuitamente.
Qualquer dúvida entre em contato conosco.

Telefone: (12)  3834 1449
E-mail: imprensa@aciubatuba.com.br

A ACIU está localizada na Rua Dr. Esteves da Silva, 51- Centro.

Confira locais de votação de

cada seção eleitoral

As eleições para o Conselho
Tutelar (quadriênio 2020/2024)
serão realizadas em Ubatuba e
em todo o Brasil no domingo, 6
de outubro de 2019, das 8h às
17h.  O Conselho Tutelar é um
órgão permanente e autônomo,
encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do
adolescente. Um total de dez
candidatos disputam as cinco
vagas existentes no município. A
lista completa dos candidatos
com seus números está
disponível no site da Prefeitura
( h t t p s : / /
www.ubatuba.sp.gov.br/smcds/
candidatos-numeros/).

O voto é facultativo e qualquer
cidadão maior de 16 anos,
cadastrado no município até 12
de julho de 2019, poderá votar
por meio de voto universal,
direto, secreto e facultativo.
Para isso, basta comparecer ao
local de votação com seu título
de eleitor e documento oficial
de identidade com foto. Cada
pessoa poderá votar em apenas
um candidato. Serão
disponibilizados seis locais para
a eleição:

REGIÃO CENTRO - EM “Profa.
Olga Ribas de Andrade Gil” - R.
Conceição, 710 – Centro

REGIÃO NORTE - EM “Prof.
Honor Figueira” - Av. Principal,
993 – Itamambuca

REGIÃO NORTE - EM “José
Belarmino Sobrinho” - Estrada
Municipal s/nº – Puruba

REGIÃO CENTRO-OESTE - EM
“Governador Mário Covas
Júnior” - R. da Cascata, 781 –
Ipiranguinha

REGIÃO SUL - EM “Nativa
Fernandes” - R. José Pedro, 80 –
Sertão da Quina

REGIÃO CENTRO-SUL - EM
“Maria da Cruz Barreto” - R.
Pedro Cabral Barbosa, 248 –
Perequê-Mirim

Eleições do Conselho Tutelar de
Ubatuba acontecem dia 6 de outubro

Esses locais abrangem 225 seções eleitorais de
toda a cidade. Confira no título de eleitor sua seção

e veja onde vai votar:

Rua Conceição, 180 - Loja 12 - Centro - Galeria Passeio Santa Fé

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto, jamais será esquecido...
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Editais & Comunicados

Ouça a Rádio Cidade FM 104,9 - 24 horas no ar - De segunda a sexta-feira - Boa tarde Cidade!

Entrevistas polêmicas, utilidades pública

Apresentação: Ari Matos e Felipe Camarão - Tá na Cidade, legal!

Caraguatatuba

COMUNICADO
A firma  RBX Alimentação e Serviços Eireli, CNPJ nº

17.033.316/0001-82, situado à Rua: Frutuoso da Costa, 52
cep: 03311-050- São Paulo- SP  telefone (11) 2506-2420, con-
voca a funcionária  Marisa Jaxuca da Costa, a comparecer
no endereço acima, munida de sua CTPS, afim de tratar as-
suntos do seu contrato de trabalho.

Ubatuba, 18 de setembro de 2019.

O Hospital Regional (HR),
construído em Caraguatatuba,
deve entrar em funcionamento
entre novembro e dezembro. A
informação é do coordenador
do programa ‘Saúde em Ação’,
do governo do Estado, Ricardo
Tardelli. Ele esteve na cidade na
sexta-feira (13), e aproveitou
para fazer uma visita às obras.

“As obras do Hospital Regional
estão dentro do cronograma.
Fazemos os últimos ajustes em
setembro e em outubro deve
começar a chegar os equipa-
mentos para fazermos as
testagens. Nesse ínterim, tam-
bém fazendo a seleção da OS
(Organização Social) que fará a
gestão da unidade para entre
novembro e dezembro darmos
início às operações de fato”, ex-
plicou ao programa Giro de No-
tícias, da Prefeitura de
Caraguatatuba.

Em relação à contratação de
mão de obra, Tardelli ressalta
que o modelo de contrato para
a escolha da OS transfere a ela o
recrutamento, que, no geral é
feita por processo seletivo. Ele
calcula que essa unidade deve
contratar em torno de 1.500
pessoas para as áreas adminis-

Hospital Regional deve ser
entregue em três meses
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trativa - apoio, limpeza, vigilân-
cia e alimentação – e assistencial
– enfermagem e médicos.

“Importante destacar que o
período de início é gradual. Essa
ativação de muitas vagas vai de
6 a 12 meses para atingir a ple-
nitude de contratação, com re-
crutamentos e treinamentos
para os colaboradores se famili-
arizarem com novo serviço”.

Em relação à possibilidade de
contratação pelo Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador (PAT), o
coordenador do programa ob-
serva que cada contratação tem
um formato de processo seleti-
vo até para dar publicidade e
cria alguns mecanismos de sele-

ção, com já foi aplicado em ou-
tros Hospitais Regionais e Am-
bulatórios Médicos de Especia-
lidades (AME).

Recentemente, o prefeito de
Caraguatatuba, Aguilar Junior,
esteve nas obras do HR e falou
sobre a importância do hospital
para o Litoral Norte. “Este será
um hospital com mais de 200
leitos e a nossa grande conquis-
ta é a Ala de Quimioterapia. Isto
porque hoje temos mais de 70
pacientes que passam por trata-
mento oncológico diariamente e
precisam sair do município para
serem atendidos em hospitais
de referência fora daqui. Então,
será um grande ganho para a
nossa cidade e para o Litoral
Norte”.

Sobre o Hospital Regional de
Caraguatatuba

Com uma área construída de
mais de 7 mil m², seis pavimen-
tos e um terreno de mais de 28
mil m², o Hospital Regional será
referência no atendimento de
casos de média e alta complexi-
dade no Litoral Norte. Ele terá
nove salas de cirurgia e 220 lei-
tos – 186 leitos operacionais dis-
tribuídos em 48 de clínica médi-
ca, 48 de clínica cirúrgica, 25 de
ortopedia e traumatologia, 25
de neurocirurgia e 40 leitos de
Unidade de Tratamento Intensi-
vo (UTI), além de 16 leitos de
Day Clinic e 20 leitos de Pronto-
Socorro.

O Hospital Regional do Litoral
do Norte é fruto de um investi-
mento de R$ 188 milhões do
Programa Saúde em Ação, par-
ceria da Secretaria de Estado da
Saúde com o Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento. O programa vai construir
e reformar 167 unidades de saú-
de, distribuídas no Litoral Nor-
te, Região Metropolitana de
Campinas, Vale do Ribeira, Vale
do Jurumirim e na região de
Itapeva.

Meio Ambiente

Parceria entre secretaria de

Educação e Instituto

Argonauta leva consciência

ambiental por meio de

iniciativa global

O Dia Mundial de Limpeza das
Águas é comemorado no dia 21
de setembro. Este ano, aproxi-
madamente 150 países partici-
parão do evento. Só no Brasil,
mais de 600 municípios estão
envolvidos na limpeza das prai-
as, lagos, rios e cachoeiras.

Em Ubatuba, a ação já teve
início e contou com a partici-
pação de escolas municipais de
Educação Infantil em parceria
com o Instituto Argonauta. Ao

Escolas Municipais de Ubatuba
participam do Dia Mundial de

Limpeza das Águas

todo, estima-se que 450 crian-
ças das Etapas I e II e Funda-
mental integrarão a
mobilização, que acontece ao
longo de toda a semana.

Na segunda-feira, 16 de se-
tembro, a EM Prof° Iberê
Ananias Pimentel, no bairro da
Picinguaba, e EM Agostinho
Alves da Silva, na Lagoinha, fo-
ram as duas primeiras unida-
des a levar os pequenos para a
praia, promovendo uma ação
de limpeza e conscientização
sobre a preservação
ambiental.

A EMEI Maria Alice, do
Perequê-Açu e a EM da Forta-
leza são as escolas que partici-

pam na terça-feira; na quarta-
feira, é a vez da EM José
Belarmino Sobrinho. Após um
intervalo da ação na quinta-fei-
ra, os trabalhos serão retoma-
dos na sexta-feira, contem-
plando a EMEI Dinorah Perei-
ra de Souza, na Estufa I, e EM
Profª Altimira Silva Abirached
e EMEI Profª Bessie Ferreira
Osório de Oliveira, ambas no
Itaguá.

Já no sábado, dia oficial do
evento, a ação de limpeza das
águas acontecerá na praia da
Itamambuca.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Ação aconteceu

na sexta-feira, 20

A secretaria de Meio Am-
biente de Ubatuba realizou
na sexta-feira, 20, uma ação
de distr i buição de mudas
de frutíferas e de espécies
nativas da Mata Atlântica. A
a t i v i d a d e  a c o n t e c e u  n a
sede da secretaria, localiza-
da na rua Dona Maria Alves,
926 – Centro, das 10 às 13
horas.

Na sexta-feira, 20 também foi
feito o plantio de um ipê ama-
relo em frente à Prefeitura. As
atividades celebram o dia da ár-
vore e o Dia Mundial da Limpe-
za em Ubatuba, comemorados

Distribuição de mudas marca
Dia da Árvore em Ubatuba

no 21 de setembro, e a entrada
da primavera (23 de setembro).

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Arte & Cultura

O Grupo OCA (Oficina Cerâ-
mica Artística) formado por
um coletivo de artistas plásti-
cas locais ,  presenteou
Ubatuba com a obra coletiva
“DES Ordem”, que foi produ-
zida pelas ceramistas inte-
grantes do Grupo,  Ciça
Mônaco, Denise Magon, Erica
Moura, Erica Sanches, Licida
V idal ,  Malu Ramos,  Thais
Mancuso e V itória Nunes.

A obra foi confeccionada,
com apoio da FundArt, espe-
cialmente para a “Exposição
Tripolar Totens” que aconte-
ceu durante o XIII Encontro de
Ceramistas em Paraty. Após
itinerar pelas cidades de Cu-
nha,  Caraguatatuba e
Ubatuba, onde teve seu en-
cerramento, as obras foram
devolvidas aos artistas, e cada
grupo deu um destino a sua
obra.

Denise Magon – Coordena-
dora do Setorial de Artesana-
to da FundArt e uma das ar-
tistas envolvidas no projeto –
conta que as artistas optaram
por doar a obra ao município
e expô-la nos jardins da cida-
de, com o objetivo de propa-
gar a arte à população e aos
visitantes. A obra está locali-
zada na Praça Anchieta, em
frente ao Sobradão do Porto.

No final de 2018, o grupo já

Ubatuba recebe doação
de obra de arte coletiva

Assinatura - Publicidade - Editais
Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

havia doado a obra “Saudação
ao Mar ”.  Em formato de
totem, a obra está instalada
na Avenida Iperoig, em frente
à Casa do Artesão, centro de
Ubatuba, e representa uma
homenagem ao mar e às be-
lezas naturais da cidade, que

é banhada pelas águas de
mais de 100 praias em sua ex-
tensão territorial. Veja: https:/
/fundart.com.br/artistas-de-
ubatuba-presenteiam-cidade-
com-obra-de-arte-coletiva/

Fonte: FundArt

Educação

Interessados nos cursos técni-
cos da EM Presidente Tancredo
de Almeida Neves já podem efe-
tuar sua inscrição para o
Vestibulinho 2020. O prazo é até
o dia 08 de outubro e a prova
está prevista para o dia 19 do

AULAS DE VIOLÃO
Giasone - 99141-2800

Inscrições para Vestibulinho da EM
Tancredo vão até dia 8 de outubro
Ao todo, serão oferecidas 160 vagas para três

categorias de curso
mesmo mês (sábado), a partir
das 13h, na sede da escola, que
fica na avenida Rio Grande do
Sul, 600. A duração da prova é
de quatro horas.

São 80 vagas para o curso de
Ensino Médio Integrado de Téc-

nico em Administração (notur-
no); 40 vagas para o curso de
Ensino Médio Integrado de Téc-
nico em Contabilidade (notur-
no) – ambos com eixo
tecnológico na área de Gestão e
Negócios; e 40 vagas para o cur-
so de Ensino Médio Integrado de
Técnico em Informática (inte-
gral) – com eixo tecnológico na
área de Informação e Comuni-
cação.

As inscrições podem ser feitas
somente via internet, pelo site:
http://escolatancredouba-
tuba.com.br.

Para os cursos técnicos em
Meio Ambiente e Guia de Turis-
mo (duas turmas) não será ne-
cessário inscrever-se neste pro-
cesso. O ingresso das turmas
para 2020 será feito através de
análise de histórico escolar, com
exigência mínima do Ensino
Médio concluído, diretamente
na secretaria da escola.

Acesse o edital completo pelo
link:  https://bit.ly/2UjWhyV

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Anuncie
com a gente!
Informações:
3832-4832
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PolíciaSegurança Pública

Convite foi resultado das ações
da Prefeitura no setor

O secretário de Segurança Públi-
ca de Ubatuba, Major Rubens
Martins Franco Jr, e o comandante
da Guarda Civil Municipal, inspetor
Almir Rogério Feliciano de Moura
representaram o prefeito Délcio
Sato e a cidade de Ubatuba na aber-
tura do I Simpósio de Segurança
Pública, que foi organizado pela
Prefeitura de Angra dos Reis/RJ, na
quinta-feira, 13. O evento contou
com a palestra inaugural do coro-
nel do Exército Brasileiro, Luciano
Puchalski, que discorreu sobre se-
gurança e turismo.

Ubatuba foi convidada a participar
deste simpósio devido às ações que
a Prefeitura vem desenvolvendo no
município, com maciços investi-
mentos na área da Segurança Pú-
blica.

Há pouco mais de dois anos, a re-
vista Exame publicou o ranking
Connected Smart Cities, da
consultoria Urban Systems, que
apontou os 30 municípios com os
melhores índices de segurança pú-
blica no Brasil. Entre eles, Ubatuba,
ocupa o 27º lugar.

Neste ano de 2019, os índices cri-
minais vêm diminuindo ainda mais.
Dados divulgados no site da Secre-
taria de Segurança Pública do Go-
verno do Estado de São Paulo indi-
cam que há queda nos índices de
furto, roubo, homicídio e, ainda,
nenhuma ocorrência de latrocínio.

Resumo das ações

Os resultados positivos são
consequência de vários fatores,
principalmente, do trabalho inte-
grado das forças policiais da cida-
de, aliado à atuação do Conselho
Comunitário de Segurança –
CONSEG - o mais forte e
participativo da região.

GCM

Novos materiais e veículos foram
adquiridos para a Guarda Civil Mu-
nicipal, trânsito e Corpo de Bombei-
ros. Para a Guarda Municipal, foram
três novas viaturas equipadas - com
a chegada prevista de mais cinco
motocicletas para auxiliar no
patrulhamento; 40 armas moder-
nas e 4 mil munições de alta capa-
cidade, além de coldres e bastões
retráteis; em breve,  a Guarda irá
receber spray de gás lacrimogênio
e 12 armas spark (tipo taser). Tam-
bém foram adquiridos novos unifor-
mes completos e o sistema de rede
rádio foi consertado. O efetivo é
constantemente valorizado, com a
implantação da Atividade Comple-
mentar para possibilitar mais guar-
das na rua e a promoção de cursos
de capacitação e especialização em
andamento.

Para melhorar ainda mais as con-
dições de trabalho da corporação,
a base foi equipada com armários,
geladeiras, ar condicionada, micro-
ondas, freezer, fogão etc.

Vale lembrar, ainda, que a GCM
participa do programa Vizinhança
Solidária, junto com a Polícia Mili-
tar.

GBMar

Para o Corpo de Bombeiros do
Salvamento Marítimo (Gbmar), foi

Ubatuba participa do I Simpósio de
Segurança Pública em Angra dos Reis

adquirida uma moto aquática exe-
cutada a reforma do Quartel, por
meio de uma parceria entre o mu-
nicípio e o Estado. Antigamente,
eram contratados 30 Guarda Vidas
Temporários (GVT) pelo município
para auxiliar no salvamento em nos-
sas praias durante a temporada. A
partir de 2018, a Prefeitura passou
a contratar 40, visando ampliar o
atendimento em mais praias. No
Gbmar, o município arca com as
custas de combustível, manutenção
das viaturas, telefone, internet,
água, energia, alimentação.  Tam-
bém foram adquiridos novos apa-
relhos de ar condicionado, geladei-
ra, freezer e computadores.

Corpo de Bombeiros

Para o Corpo de Bombeiros, que
atua no salvamento terrestre e
combate a incêndios, estão entre as
aquisições:  um caminhão auto
bomba- que coloca Ubatuba como
única cidade do litoral que possui
dois caminhões de combate a in-
cêndio. Está em andamento uma li-
citação para a aquisição de uma vi-
atura tipo Unidade de Resgate (UR);
sete bombeiros civis municipais fo-
ram disponibilizados para auxiliar
nos salvamentos e, também, custos
de combustível, manutenção das
viaturas, telefone, internet, água,
energia, alimentação, etc. Em par-
ceria com a secretaria de Educação,
está sendo implantado o Programa
Bombeiro na Escola para capacitar
quase mil alunos com noções de
primeiros socorros, prevenção de
acidentes domésticos, preservação
do meio ambiente, entre outros te-
mas importantes.

Polícia Civil

Para a Delegacia de Polícia, foram
disponibilizados sete servidores
municipais entre efetivos e estagi-
ários, para permitir que os investi-
gadores desempenhem suas fun-
ções de investigação, diminuindo a
responsabilidade por serviços buro-
cráticos. Na Operação Verão, tam-
bém houve auxílio com o forneci-
mento de alimentação para os po-
liciais de reforço.

No IML, também há cessão de ser-
vidor, bem como responsabilidade
pelos custos da instalação, tais
como aluguel, água, energia, tele-
fone, internet etc.

Para o DETRAN, além de
disponibilizar oito servidores, há o
custeio do prédio onde funciona.

Polícia Militar

Para a Polícia Militar, toda de ali-
mentação do reforço da Operação
Verão é custeada, disponibilizando,

ainda, 17 cozinheiras para a confec-
ção da alimentação.

Para o Helicóptero Águia, são
fornecidas acomodações em hotel
e alimentação durante Operação
Verão. Neste ano, ainda, será
disponibilizado um container para
a base do helicóptero em Ubatuba.

Trânsito

Para o trânsito, agora a Prefeitura
conta com uma moderna máquina
de pintura, dois veículos e está em
processo a aquisição de uma nova
motocicleta. Em conjunto com a
secretaria de Educação, estão em
andamentos estudos para a implan-
tação de educação para o trânsito
para os alunos da rede escolar mu-
nicipal. A diretoria de Trânsito de-
senvolve diversas campanhas de
educação para o trânsito, tais como:
blitz educativas, palestras em esco-
las, apresentação de peças no tea-
tro municipal, etc. O setor de trân-
sito faz a manutenção da sinaliza-
ção horizontal e vertical, inovando
neste ano com a instalação de fai-
xas em laminado elastoplástico, que
tem maior durabilidade.

Defesa Civil

Hoje, a Defesa Civil conta com
mais infraestrutura e mão de obra:
foi contratado um engenheiro, um
agente de Defesa Civil, um geógrafo
e um operador de moto serra. Vári-
as melhorias foram implementadas,
tais como a aquisição de computa-
dores, aparelhos de ar condiciona-
do, conserto de viaturas, troca de
telhado e calhas, colchões novos,
fogão, freezer e novos equipamen-
tos, além de capacitação da equi-
pe.

A Defesa Civil, diariamente, reali-
za remoção de queda e corte de
árvores, retirada de enxame de abe-
lhas, atendimento em caso de in-
cêndio, queda de barreira, alaga-
mento ou desmoronamento, etc.

Convênios

A Lei Delegada já foi assinada pelo
prefeito Sato, o que vai permitir que
mais policiais militares patrulhem
as ruas, aumentando a segurança e,
também, convênio com a Polícia
Militar para auxiliar na manutenção
das viaturas. – ambos atualmente,
aguardam a assinatura do Governo
do Estado.

Está em andamento o processo
licitatório para instalação de
câmeras de segurança em pontos
estratégicos e do Centro de
Monitoramento Integrado, além da
negociação, junto ao Estado, da
implantação da Delegacia de Polí-
cia na Maranduba.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Além dela, quatro equipes que
atuam pelo município também

apoiam no setor

A Guarda Civi l Municipal de
Ubatuba possui uma viatura espe-
cífica para efetuar a ronda escolar
no município. A ideia surgiu em
2017, por meio do novo comando
da corporação. As demais viaturas
também colaboram com o serviço,
mas de maneira setorizada e de
acordo com a área de cobertura da
escala do dia. Quando há alguma
outra viatura cobrindo um setor, a
viatura exclusiva da ronda escolar
não vai até aquela região que já está
salvaguardada

São quatro equipes mais a viatura
específica da ronda - com turno de
2x2 (dias de trabalho). Cada equipe
conta com dois guardas. Elas aten-
dem as escolas (CEI, EMEI e EM) da
região central e oeste, durante os
três períodos – manhã, tarde e noi-
te (à noite, funcionam as escolas
EM Tancredo e EM Anchieta)

Os guardas estacionam nas unida-
des escolares, assinam o livro de

Guarda Civil Municipal de Ubatuba tem
viatura específica para Ronda Escolar

Publicidade
Assinatura - Editais

Informações:
3832-4832

Rua Conceição, 180 - Centro
Loja 12 - Galeria Passeio Santa Fé

ronda e fazem contato com a pes-
soa que está responsável pela uni-
dade no momento – secretaria da
escola, direção etc. Além de ajudar
na entrada e saída dos alunos com
relação ao trânsito, priorizando lo-
cais onde há mais movimento, a
presença da GCM acaba inibindo
qualquer tipo de “atentado” ou má
intenção que possa existir.

“Temos uma preocupação especi-

al com a ronda escolar, tanto que
foi nessa gestão que estabelecemos
uma viatura específica para ronda
escolar, visualmente identificada, e
dividimos a nossa equipe para dar
a devida atenção a esse segmento
que é muito importante”, destacou
o comandante da Guarda, inspetor
Almir Rogério Feliciano de Moura.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

O decorador de festas, Brito
Júnior morreu em um incêndio
no quarto de uma pousada na
madrugada de segunda-feira (16)
no Perequê-Açu. Severino Júnior
Lopes de Brito, de 42 anos hos-
pedou-se no local na companhia
de outro homem que teria deixa-
do a Pousada pouco antes do in-
cêndio.

De acordo com o proprietário da
pousada, localizada na avenida São
Paulo, por volta da meia-noite dois
homens ligaram, pediram um quar-
to e se hospedaram no local por
volta da meia noite. Na manhã de
segunda, por volta das 7h30, logo
após um dos homens ir embora, os
funcionários perceberam que o
quarto estava em chamas.

Os bombeiros foram acionados e
contiveram as chamas, mas o ho-
mem que ficou hospedado no quar-
to morreu carbonizado.

O homem que deixou a pousada
antes do incêndio consumir todo o
local foi identificado pela polícia. Ao
deixar o local ele deixou cair sua
carteira de trabalho o que facilitou
na confirmação de sua identidade.
Ele havia deixado a prisão há ape-

Homem morre carbonizado em
quarto de Pousada no Perequê-Açu

Homem é preso por posse ilegal de
arma de fogo, ameaça e violência

doméstica em Ubatuba

nas 2 meses. Até o fechamento des-
ta edição ele ainda estava foragido.

Brito Júnior morava em

Caraguatatuba mas foi velado e se-
pultado em Piracicaba onde mora
a família.

Na sexta-feira, 13, por volta das
23h30 uma equipe da Polícia Mili-
tar foi acionada via Copom para
atender a uma ocorrência de vio-
lência doméstica com pedido de
socorro na Estrada Principal,
Cambucá, Ubatuba.

Ao chegar ao local a equipe foi
recebida pela pessoa que acionou
a Polícia Militar, acompanhando-os,
assim até a residência onde estaria
acontecendo a ameaça de violên-
cia doméstica.

Na residência os policiais encon-
traram um indivíduo alterado, sob
efeito de álcool e entorpecentes, de
modo que por se dirigir à equipe de
forma agressiva, foi preciso ser con-
tido com uso moderado da força
pelos policiais. Ao ser indagado so-
bre o que estava acontecendo no
local, o indivíduo afirmou que iria
matar sua esposa, que estava ali
com seus filhos.

A vítima foi questionada pelos
policiais se sabia se na residência
havia alguma arma de fogo ou en-
torpecentes e como disse que ha-
via sim uma arma mas não sabia
onde estava, os policiais pediram
permissão para entrar na casa para
procurá-la e ela consentiu.

Durante busca à residência os po-
liciais encontraram em cima do te-
lhado uma espingarda
desmuniciada em perfeito funcio-
nando.

Ao homem foi dada voz de prisão
sendo necessário o uso das algemas
para manter a integridade física da
equipe e para evitar uma eventual
fuga.  Posteriormente vítima e au-

tor foram conduzidos à Polícia Ju-
diciária onde o Delegado de plan-
tão tomou ciência dos fatos ratifi-
cando a voz de prisão e elaborando
o auto de prisão em Flagrante pe-
los crimes de Posse ilegal de arma
de fogo, V iolência Doméstica e
Ameaça.

Fonte: Comunicação Social do
20ºBPM/I

A Polícia Militar de Ubatuba so-
correu uma jovem que entrou
em trabalho de parto, com 34 se-
manas de gestação, em uma rua
sem iluminação e sem transpor-
te público, no bairro Rio da Pra-
ta, por volta das 23h de terça-
feira (17).

Semana Nacional do Trânsito

Polícia Militar conduz gestante em
trabalho de parto à Santa Casa

Chegando ao local, a equipe da
PM verificou que a jovem esta-
va em companhia da mãe e soli-
citou uma viatura do Samu pelo
posto  de  atend imento  de
Maranduba, mas não havia ne-
nhuma unidade disponível no
momento. Deste modo, elas fo-

ram encaminhadas pela própria
polícia à Santa Casa de Ubatuba.

Segundo a PM, o socorro ime-
diato foi fundamental para sal-
vaguardar a integridade da ges-
tante e do bebê. A jovem ficou
aos cuidados do médico obste-
tra plantonista e passa bem.

Ubatuba promove Teatro Educativo
em comemoração à Semana

Nacional do Trânsito
Público-alvo são os alunos do 1ª

ao 5ª ano do ensino fundamental
da rede municipal

A secretaria de Segurança Pública
de Ubatuba, por meio da diretoria
de Trânsito, realiza a exibição de
peças de “Teatro Educativo” com
foco na educação no trânsito para
crianças do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental da rede municipal, nos
dias 19, 20, 23, 24 e 25 de setem-
bro. A ação faz parte das comemo-
rações da Semana Nacional do Trân-
sito.

A peça, apresentada por Bruna
Guimarães Produção & Arte, acon-
tece no Teatro Municipal Pedro Pau-
lo Teixeira Pinto, em duas sessões
por dia (às 09h30 e 14h30) - dos
dias já mencionados. Serão, ao
todo, dez apresentações -  quase o
dobro em comparação ao ano pas-
sado. Cada exibição tem duração de
50 minutos e aborda temas da Se-
mana, bem como as infrações de
trânsito mais frequentes, tais como:
-dirigir utilizando telefone celular;
-cinto de segurança; -bebida
alcóolica; -equipamento obrigatório
(bicicleta); -excesso de velocidade;
-bicicleta na contramão/fora
ciclovia; -faixa de pedestre; -crian-

Quem não é visto não é lembrado,
empresário divulgue a sua marca!

Informações:

(12) 3832-4832

ça no veículo (banco frente-cadei-
rinha-comportamento); -vagas es-
peciais (idoso-deficiente).

Vale destacar que demais series e
escolas particulares não serão ex-
cluídas. Este ano, a iniciativa tam-
bém contará com o apoio do Depar-
tamento Nacional de Trânsito –
Detran, que vai disponibilizar a dis-
tribuição de material, como folders
educativos.

Semana Nacional

Prevista no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), a Semana Nacional

de Trânsito é tradicionalmente rea-
lizada entre os dias 18 e 25 de se-
tembro com o objetivo de
conscientizar a sociedade, incenti-
vando a mudança de comporta-
mento para contribuir com um am-
biente favorável à “valorização da
vida”, focando o desenvolvimento
de valores, posturas e atitudes, no
sentido de garantir o direito de ir e
vir dos cidadãos. O tema definido
pelo Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) para este ano é “No Trân-
sito, o sentido é a vida”.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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Administração Pública

Processo de revisão do
plano foi concluído após

audiência realizada em 5 de
setembro

Já está disponível na página
internet da Prefeitura de
Ubatuba a versão final da pri-
meira revisão do Plano Mu-
nicipal Integrado de Sanea-
mento Básico (PMISB), após
segunda audiência pública,
realizada no dia 5 de setem-
bro de 2019.

Na audiência, foram apre-
sentadas as contribuições re-

Versão final da primeira revisão do Plano Integrado
de Saneamento Básico de Ubatuba é disponibilizada

Quem não é visto não é lembrado, empresário divulgue a sua marca!

Inf: Rua Conceição, 180 - Centro - Galeria Passeio Santa Fé - Loja 12

cebidas e incorporadas desde
o início do processo de revi-
são, em maio de 2019.
O secretário de Meio Ambi-

ente, Guilherme Adolpho,
explica que, no texto final, foi
alterada a forma de trata-
mento para núcleos
habitacionais isolados e para
comunidades tradicionais.
“Na versão final do plano,
está previsto um mecanismo
dinâmico de desenvolvimen-
to de sistemas alternativos
para tratamento de água e de

esgotos sanitários com a par-
ticipação da sociedade civil
organizada. A criação desse

mecanismo foi motivada pe-
las recentes alterações nas
leis reguladoras de sanea-
mento básico em níveis esta-
dual e federal”, explica o se-
cretário.

Após a realização das audi-
ências públicas e o recebi-
mento de contribuições por
e-mail e presenciais, a Prefei-
tura de Ubatuba finalizou as-
sim o processo da 1ª Revisão
do Plano Municipal Integrado
de Saneamento Básico, con-
forme exigência prevista na
Lei Municipal n° 3.735/14.

Fonte: Secretaria de Comu-
nicação / PMU

A Cidade Reclama

O farol da barra dos pescadores foi

interditado pela Defesa Civil até que seja

concluída a revitalização da avenida

Iperoig.

A interdição visa a prevenção de

acidentes de maior gravidade, devido a

atual condição do local.  Assim como um

episódio registrado com um deck no

começo deste ano, sabe-se que Ubatuba

inteiro sofre com a ação do tempo,

maresia, sol, chuva e com o farol não

poderia ser diferente, ainda mais com as

cheias da maré e a sua localização. Por

esse motivo, foi tomada a devida

providência pois é “dever da Defesa Civil,

agir preventivamente.”

A recuperação foi solicitada às

secretarias de Obras Públicas e de

Farol da Barra dos Pescadores
está interditada

Fotos:Roberval Romano Silva

Turismo. Entretanto, de acordo com a

secretaria de Obras Públicas, foi

informado que a revitalização já se

encontra prevista na segunda etapa da

reurbanização da avenida Iperoig, cujo

recurso foi liberado por meio da

assinatura de convênio com o Dadetur,

do governo do Estado.

No entanto, como a fita de isolamento

do local já foi suprimida, muitos usuários

e visitantes desconhecendo sobre a

interdição, ficam estarrecidos ao

observarem as condições do cartão

postal da praia do Cruzeiro e tem

buscado a redação para intermediar uma

reclamação, pedindo atenção às

autoridades públicas pela sua

recuperação.
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Dança

Stand Up Comedy

Ingressos antecipados estão à
venda

Matheus Ceará apresenta-se em
Ubatuba, no dia 25 de outubro, sex-
ta-feira, às 21 horas, trazendo para
o palco do Teatro Municipal um
novo show de Stand UP: “Papai é
uma piada” além do seu quadro de
sucesso na internet, o “Vocês Pe-
dem e Eu Conto”.

Ele, que já esteve na cidade em
agosto de 2017, lotando o teatro
municipal, retorna à cidade com
quadros novos, piadas e novas his-
tórias de família. Matheus traz his-
tórias sobre a paternidade, o seu dia
a dia com sua filha Ivy, seu casa-
mento, e as situações mais engra-
çadas de sua família.

Através do quadro “Vocês pedem
e eu conto” Matheus traz o público
para dentro do show, abrindo para
a plateia a possibilidade de pedir
temas de suas piadas preferidas.

Sobre Matheus Ceará
Matheus Martone nasceu em For-

taleza, no Ceará, e mudou se para
o interior de São Paulo ainda crian-
ça. Começou a imitar os amigos e
professores da escola e, perceben-
do o seu potencial para a comédia,
lançou o seu primeiro show aos 14
anos.

No começo da carreira, tinha ver-
gonha de subir ao palco de cara lim-
pa. Desse modo, adotou a
indumentária comum do caipira
nordestino. Assim surgiu o persona-
gem Matheus Ceará.

Em sua jornada de cara limpa o
humorista continua lotando teatros

Matheus Ceará promete
muitas risadas em Ubatuba

Vendas:

Na internet no site Ingresso Digi-
tal e no Sympla:

https://www.ingressodigital.com/
e v e n t o / 1 1 7 7 / M a -
theus_Cear_em_Papai__uma_Piada

https://www.sympla.com.br/
m a t h e u s - c e a r a - e m -
ubatuba__484458

Na Loja Super Nerds
R. Dr. Esteves da Silva, 120 - loja 7

- Centro, Ubatuba - Telefone: (12)
3833-8160

pelo Brasil, com muitas risadas e
momentos de pura descontração. É
impossível não rir bastante!

Ingressos antecipados já estão à
venda. Corra e garanta o seu!

Serviço
Matheus Ceará – Stand Up

Comedy

Sexta-feira – 25 de outubro – 21
horas

Ingressos:
Inteira R$ 60,00 Meia Entrada R$

30,00

A Experimental de Dança de
Ubatuba possui hoje uma equipe
formada por 14 professores que
estão à frente das aulas de dança
da escola, nas modalidades de
Ballet Clássico, Jazz, Danças Urba-
nas, Dança Contemporânea,
Sapateado, Mat Pilates e Dança do
Ventre, sob a direção geral de Brisa
Diamante. E é constante ver esses
profissionais se atualizando em im-
portantes cursos e imersões nacio-
nais e internacionais. Exemplos
mais recentes são Bianca Almeida
e Frederico Bruniera, que estão atu-
almente em imersão em São Paulo.

Bianca Almeida é aprovada para
curso na ECA/USP

Professora de Ballet Clássico, Dan-
ça Contemporânea e Teatro Musi-
cal na Experimental, Bianca
Almeida estará por duas semanas
em São Paulo, mais precisamente
no Campus da ECA/USP (Escola de
Comunicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo), para um curso
de Dança Cênica, voltado à forma-
ção de encenadores, diretores e
ensaiadores, o qual compõe seu
programa de Doutorado. Para que
ela pudesse fazer esse curso, teve
seu currículo avaliado e aprovado
dentro de um grupo de apenas 12
selecionados.

O curso, que tem a orientação dos
profissionais da USP Antônio Carlos
de Araujo Silva e Cibele Forjaz, ofe-
rece subsídios para o entendimen-
to e discussão da dança cênica de
hoje, através de uma apresentação
histórica da dança cênica ocidental
dos séculos XX e XXI, além da mos-
tra e da discussão de obras recen-
tes, junto de referências relevantes.
Ao final do curso, Bianca terá que
apresentar um experimento cênico,
junto de outros artistas.

Acontece no próximo final de se-
mana, no sábado às 21h e domingo
às 20h, o espetáculo de Candé
Brandão “FRIKS - O musical das
emoções”. Através de muita músi-
ca, coreografias, efeitos visuais,
esquetes e textos adaptados, 50
alunos do Projeto Juntos Pode Crer
da Oficina dos Menestréis de
Ubatuba falam e despertam emo-
ções como alegria, medo, amor,
angústia etc.

Os alunos começaram o curso em
março depois de uma seleção com
250 jovens. Na primeira fase fize-
ram exercícios e jogos teatrais além
das palestras que tiveram com Bru-
na Rocha da Ubá Realizações Sus-
tentáveis sobre Meio Ambiente,
com a fonoaudióloga Jana
Marangon, com o músico Alan de
Oliveira, com Ludmila Santos no-
ções básicas de forró e com Heytor
Barsalini sobre a história do teatro.

A equipe de professores regulares
é formada por Luu Chaer (diretora
da Oficina dos Menestréis de
Ubatuba), Kuty Aguiar (atriz e dire-
tora de textos), Fernanda Pitta (pro-
fessora de teatro recreativo e admi-
nistradora do Projeto) e Caio
Rodrigo (que começou como aluno
do Projeto e hoje é reconhecido
como excelente professor e
Menestrel).

Os alunos fazem aula e NUNCA
PAGAM NADA! Através de uma par-
ceria com o Projeto Namaskar, a co-
ordenadora e assistente social Erika
Lunardi, conseguiu um apoio da
Secretaria de Desenvolvimento e
Cidadania para que o Projeto que
já existia pudesse crescer ainda
mais! Além de ser um curso total-
mente gratuito, os alunos ainda são
premiados quando não faltam nem
chegam atrasados, estimulando as-
sim, a assiduidade e o comprome-
timento do jovem com o curso.

PROJETO JUNTOS – PODE CRER
A Oficina dos Menestréis de

Musical

Jovens de Projeto Social se
apresentam no Teatro no
próximo final de semana

Ubatuba iniciou em 2013 o “Proje-
to Juntos – PODE CRER”, promoven-
do um curso montagem, específico
e beneficente para um grupo de jo-
vens menos favorecidos, com ida-
des entre 13 a 18 anos, estudantes
das escolas públicas de Ubatuba.

O objetivo do Projeto é promover
a oportunidade de vivenciar, apren-
der e desenvolver a arte, cultura,
educação e lazer aos jovens das co-
munidades da cidade. Transmitindo
constantemente estímulos e con-
ceitos positivos, despertando nos

jovens, suas potencialidades,
criatividade, reflexo e autoestima.

Serviço

“Friks - O musical das emoções”
Dias 28 e 29 de Setembro
Teatro Municipal Pedro Paulo

Teixeira Pinto
Sábado às 21h e Domingo às 20h
Ingressos à venda na Cacau Show

do Centro ou diretamente com o
elenco.

Valor Promocional R$ 5,00

Professores da Experimental
conquistam bolsas de estudos

e se especializam em São Paulo

Bianca Almeida

“Pra mim é um curso importantís-
simo, pois estou recebendo novas
técnicas e poderei aplicá-las em sala
de aula, com os meus alunos. Além
disso, nesse curso tenho a possibi-
lidade de dirigir os artistas, no seg-
mento da dança cênica, o que con-
tribui muito no meu papel, dentro
do curso de Teatro Musical da Ex-
perimental, o Broadway Talent”,
comenta Bianca.

Frederico Bruniera passa em au-
dição no Estúdio Anacã, em São
Paulo

Outro profissional da Experimen-
tal em aperfeiçoamento é Frederico
Bruniera. Durante os intervalos de
shows da turnê “Nossa História”, da

dupla Sandy e Júnior, na qual é bai-
larino, Frederico está se especi-
alizando em aulas do projeto
ANACÃ PRÓ, no Estúdio Anacã, im-
portante centro de dança de São
Paulo.

O professor e bailarino da Experi-
mental foi selecionado por meio de
uma audição, com bolsa de 100%,
e ficará por alguns meses em
imersão no projeto com aulas de
Preparação Física, Jazz Funk, Heels,
Vogue, Contemporâneo, Acting, Hip
Hop, Técnica de Movimento e Yoga.
São 18 aulas semanais, com 12 pro-
fessores, sob a direção de Netto
Soares, Fernanda Fiuza e Giulia
Ruberti.

“Estou aproveitando a minha es-
tadia em São Paulo para me
aprofundar ainda mais no mercado
da dança. Esses cursos trazem co-
nhecimentos específicos para mim
como bailarino e como professor.
Ainda terei a viagem de três meses
para imersão em Ballet Clássico e
Dança Contemporânea na Espanha,
por meio da bolsa que conquistei
no Barcelona Dance Center, que fa-
rei após a turnê com Sandy e Júnior.
É um tempo que estou me dedican-
do para complementar a minha for-
mação na dança e que terei o pra-
zer de dividir com os alunos da Ex-
perimental”, comenta Frederico.

Turnê Nossa História com Sandy
e Júnior

Em meio a todas essas aulas para
se especializar, Frederico completa-
rá seu 10º show compondo o Balé
da dupla Sandy e Júnior, na turnê
Nossa História, no próximo final de
semana em Porto Alegre. Além dos
shows em São Paulo, no Allianz
Park, Frederico já viajou para Salva-
dor, Curitiba, Brasília, Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte e Manaus para
acompanhar a dupla. E mesmo com
essa agenda repleta de compromis-
sos, Frederico está ensaiando para
se apresentar no espetáculo
Aladdin, da Experimental de Dança
de Ubatuba, que estará em cartaz
no Teatro Municipal de Ubatuba em
dezembro desse ano.

Fred Bruniera com bailarinos e Junior

Fred Bruniera no Anacã Fred Bruniera em Show

Ciclista respeite

a sinalização!

Nunca ande

na contramão

na ciclofaixa!
Quer assinar o  “Jornal A Cidade”?

Informações: 3832-4832
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CONSERTO E CONFECÇÕES DE JÓIAS EM GERAL
Washington Moreira Mourão

Sri Arthur Mourão
OFICIAL JOALHEIRO – OURIVES

Consertos – Reformas – Confecções de Jóias em
geral - Ouro e Prata de Lei
ALIANÇAS DE CASAMENTO

Anéis – Correntes – Pulseiras – Brincos
Pedras Preciosas e Semi Preciosas

Pérolas – Gravações – Soldas de Óculos
Consertos de Relógios

Rua Dr. Esteves da Silva, 120 – Loja 04 – Centro – Ubatuba-SP(12) 3832-7216

Publicidade

Assinatura

Orçamento de Editais

Informações:

3832-4832

Circuito Brasileiro de Surf Feminino 2019

Edital de Proclamas
Carolina Moura de Almeida Bueno, Oficiala do Cartório do Registro Civil, no Distrito,

Município e Comarca de Ubatuba, SP. Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram
os documentos exigidos pelo Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.

FERNANDO BUENO DA SILVA, nacionalidade brasileira, funileiro, divorciado de
JOELMA SOUZA DE CARVALHO, cujo casamento realizou-se em Caraguatatuba-SP em
data 17/09/2015, não existindo filhos desse enlace; casamento dissolvido aos 14/07/
2016, de 48 anos de idade, nascido em Campinas-SP, no dia 04 de agosto de 1971,
residente e domiciliado na Rua Francisco Ribeiro, nº 112, Rio do Ouro, filho de
ANTONIO BUENO DA SILVA, desaparecido há 30 anos e de ALICE ANA DA SILVA,
nacionalidade brasileira, falecida em Itaquaquecetuba, SP na data de 28 de maio de
1984.

RENATA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, balconista, solteira, de 43 anos de
idade, nascida em Ubatuba-SP, no dia 09 de novembro de 1975, residente e domiciliada
na Rua Chico Alves, nº 92, Enseada, filha de BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS, falecido
em Ubatuba-SP, na data de 20 de junho de 2010 e de IZAULINA MARIA DE ARAUJO, do
lar, nacionalidade brasileira, 78 anos, natural de Ubatuba-SP, residente e domiciliada
na Rua Chico Alves, nº 92, Bairro Enseada, Ubatuba-SP.(Edital recebido do Cartório de
Registro Civil de Caraguatatuba-SP).

JULIO CESAR ALVES DE MATOS e LUANA DE PAULA ALVES.
Sendo o pretendente, natural e registrado em Ubatuba-SP, nascido aos 17 de junho

de 1992, profissão eletricista residencial, estado civil divorciado, residente e domiciliado
na Rua Flamboyant, nº 338, Jardim Carolina, na cidade de Ubatuba, filho de BENEDITO
DE MATOS e MARLI ALVES MATHEUS DE MATOS.

E a pretendente, natural de Taubaté-SP e registrada em São Luiz do Paraitinga, SP,
nascida aos 14 de junho de 2003, profissão estudante, estado civil solteira, residente e
domiciliada em Zona Rural, Bairro do Mato Dentro, na cidade de São Luiz do Paraitinga-
SP, filha de ADÃO ALVES e RUTE DE PAULA ALVES.(Edital recebido Cartório do Registro
Civil das Pessoas Naturais de São Luiz do Paraitinga-SP).

JOSÉ EMERSON ROCHA DA SILVA e LIZIANE LUCIDE DE PONTES. Ele, nascido em
Ubatuba, SP, aos 12/02/1985, marinheiro, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade,
à Rua Euclides do Prado, 495, Lázaro, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e MARIA CRISTINA
DA ROCHA LYRA DA SILVA. Ela, nascida em Caruaru, PE, aos 21/01/1980, manicure,
solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Euclides do Prado, 495, Lázaro,
filha de MANOEL LEOPOLDINO DE PONTES e LUCIDE ANTONIA DE PONTES.

JONATHAN FELIPE COSTA MACHADO e ANDREA DE OLIVEIRA MIGUEL. Ele, nascido
em Cruzeiro, SP, aos 22/04/1989, jardineiro, divorciado, domiciliado e residente nesta
cidade, à Rua Projetada 181, 99, Morro do Tiagão, filho de ERNESTO FERREIRA
MACHADO FILHO e MONICA VIVIAN COSTA FERREIRA MACHADO. Ela, nascida em
Ubatuba, SP, aos 02/08/1987, do lar, solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à
Rua Projetada 181, 99, Morro do Tiagão, filha de ANDRELINO MIGUEL FILHO e DALIA
DE OLIVEIRA BRIET.

MATHEUS MAGALHAES LOPES e BRUNA PORTOGHESE. Ele, nascido em Mococa, SP,
aos 17/01/1987, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, à Rua Flamengo, 169,
Estufa Um, filho de FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES LOPES e MARIA CRISTINA RUSSO
MAGALHAES LOPES. Ela, nascida em São Paulo, SP, aos 28/03/1987, do lar, solteira,
domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Flamengo, 169, Estufa Um, filha de LÚCIO
GERALDO PORTOGHESE e MAGALI CRISTINA BRUMATI PORTOGHESE.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.

Organização visa valorizar mão-
de-obra local e preservação do

meio ambiente

Considerada a etapa mais desafi-
adora do Desafio 28 Praias, tradici-
onal competição de trail run, o per-
curso da Costa Norte acontece no
próximo sábado, 21.

Os inscritos poderão integrar as
categorias solo 42 km e 21 km, além
do tradicional revezamento em du-
pla até quinteto para o percurso de
42 km.

Categoria Solo 42 Km e
Revezamento 42 Km terão sua lar-
gada na praia Estaleiro do Padre. O
acesso é pela Rodovia Rio Santos,
aproximadamente no km 15, com
os seguintes horários:

- quinteto - 6h50
- quarteto – 7h
- duplas e trios – 7h10
- solo masculino 42km – 7h20
- solo feminino 42km – 7h30
Categoria Solo 21 Km terá sua lar-

gada no PC 03 – Itamambuca. Aces-
so pela Rodovia Rio Santos, aproxi-
madamente no km 34, com os se-
guintes horários previstos:

- solo masculino 21 km – 7h
- solo feminino 21 km – 7h15
Assim como nas outras edições do

Desafio 28 Praias, serão distribuídas
sementes de palmito jussara.  Os
atletas receberão as sementes na
Praia Estaleiro do Padre (início do
trecho 1) e na Praia do Itaguá (tre-
cho 5). Assim, poderão despejá-las
ao longo dos percursos de trilha.

Retirada de Kit em Ubatuba
Acontece na sexta-feira, 20, das

14h às 22h, no Hou Beach Club.
Para efetuá-la, é preciso levar 1kg
de alimento não perecível e um
documento com foto.  Para retirar

Desafio 28 Praias de 2019

Última etapa do Desafio 28 Praias
de 2019 acontece neste sábado, 21

o kit de terceiros: 1kg de alimento,
documento com foto de ambos e o
termo que está disponível no site
oficial da prova: https://
www.desafio28praias.com.br/(

Expo 28 Praias

Para tornar o evento ainda mais
atrativo e completo, atraindo a
atenção não só dos participantes,
mas turistas e moradores, a organi-
zação realiza a Expo Desafio 28 Prai-
as – uma feira que contará com a
participação de diversos exposito-
res. Ela acontece em dois dias: na
sexta-feira, 20, durante a retirada de
kits na praia Vermelha do Norte -
Hou Beach Club  - das 14h às 22h; e
no sábado, 21, na arena de chega-
da da prova na Praia Grande, das 8h
às 16h.

Valorização local

Além de fomentar o turismo na
região, movimentando a economia
por meio de hospedagem e alimen-

tação, a organização do Desafio 28
Praias faz questão da contratação
de mão-de-obra local. “Prezamos
pela mão de obra local a fim de ge-
rar renda para a cidade de
Ubatuba”, reforçam os
organizadores.

Meio Ambiente

Além da distribuição de sementes,
a organização também se preocu-
pa com o descarte adequado de re-
síduos. Até agora, já foram quase 9
toneladas de resíduos recicláveis e
orgânicos.

“Estamos separando nossos resí-
duos desde o 3º desafio e encami-
nhamos sempre para representan-
tes de comunidades e para a secre-
taria de Assistência Social do muni-
cípio. Além disso, vale lembrar que
o descarte incorreto de resíduos nas
praias e trechos da prova desclassi-
fica o atleta”, finalizaram.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Fábio Maradei

Atual sexta colocada no ranking,
a pernambucana Monik Santos
garantiu a vitória na etapa do Cir-
cuito Brasileiro de Surf Feminino,
encerrada no domingo (15), na
Praia de Itamambuca. O campeona-
to exclusivo para as meninas, cria-
do há cinco anos pelo surfista
Wiggolly Dantas, reuniu atletas de
dez estados e também do Peru,
numa grande confraternização da
categoria.

Foram três dias de evento e nas
disputas pro-adulto e pro-júnior, as
competidoras buscaram importan-
tes pontos no ranking da Associa-
ção Brasileira de Surf Profissional.
Também foram realizadas disputas
na longboard (pranchões) e catego-
rias de base, na sub16, sub14,
sub12 e sub10.

Além de Monik, dois grandes des-
taques da competição foram da
nova geração: Nairê Marquez, de
apenas 13 anos, que chegou a três
finais, faturando duas vitórias – na
sub14 e sub16 e completou a festa
com um quarto na pro-júnior, e a
peruana Catalina Zariquiey, vitorio-
sa entre as caçulas da sub10, com
direito a uma nota 9,40, a maior
entre todas as competidoras.

Na disputa pelo título brasileiro,
Camila Cássia novamente fez final
“em casa”, repetiu o terceiro lugar
da disputa em maio e manteve a
ponta na classificação, com boa
vantagem, somando importantes
2010 pontos. Na pro-júnior, para
atletas com até 18 anos, quem le-
vou a melhor foi Maju Freitas, com
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Monik Santos vence etapa do
Circuito Brasileiro de Surf Feminino
em Ubatuba e Camila Cássia segue

líder com nova final “em casa”

conterrânea Júlia Duarte sendo a
segunda colocada, para continuar
como a número 1. As duas atletas
também mostraram futuro certo,
chegando até a semifinal da pro-
adulto.

Nos pranchões, a vitória foi da
experiência, com a também cario-
ca Mainá Thompson, que também
comemorou a boa performance de
sua filha, Lanay Thompson, a segun-
da colocada na sub10. Já na sub12,
o primeiro lugar ficou com a
paranaense Gabriely Vasque, que
em 2017 já havia vencido a sub10
em Itamambuca.

O secretário municipal de espor-
tes, José Alberto Jacob, comemo-
rou o sucesso do evento, resultado
do convênio firmado entre a União,
por intermédio da Secretaria Espe-
cial do Esporte, do Ministério da
Cidadania, e a Prefeitura de
Ubatuba, fortalecendo a iniciativa
de Wiggolly Dantas. Ele também

destacou o empenho da família
Dantas no fortalecimento da cate-
goria e que novamente a campeã
brasileira será conhecida em
Ubatuba.

“Em primeiro lugar, quero dar pa-
rabéns para a família Dantas, Eliane,
Guigui, Suelen, Natali, os
idealizadores do evento em seu
quinto ano consecutivo e esse ago-
ra com upgrade com uma emenda
parlamentar federal, com um con-
vênio do Ministério da Cidadania
com a Prefeitura. O surf feminino
merece. É tão importante como o
masculino e no momento que atra-
vessava uma fase muito ruim, a fa-
mília abraçou essa causa e o circui-
to já se tornou tradicional e vale
lembrar que além da importância
dele para todo o Brasil, será aqui
que conheceremos a nova campeã
brasileira em outubro, como acon-
tece nos últimos anos”, disse.

Além das disputas nas ondas, o
Circuito Brasileiro de Surf Feminino
contou com várias atrações junto ao
palanque. Entre elas, a Clínica de
Surf com a bicampeã brasileira
Suelen Naraísa. No stand Green Day
Wizard, a garotada contou com ati-
vidades que unem a recreação in-
fantil com conscientização
ambiental. As atletas tinham à dis-
posição, na área criada exclusiva-
mente para elas, atendimento pro-
fissional em reabilitação esportiva,
psicologia e fisioterapia, com Sér-
gio Nery, massoterapeuta para es-
portes, Leandro Macedo, bem
como clínicas de yoga e alongamen-
to, com a ONG Esmeralda.

A próxima etapa do Circuito está
confirmada para os dias 18 a 20 de
outubro, novamente na Praia de
Itamambuca. Em ação as mesmas
categorias, com destaque para a
pro-adulto e a pro-júnior, que defi-
nirão as novas campeãs nacionais,
oficializadas pela Abrasp, com R$ 20
mil em premiação.Camila Cássia

 Monik Santos

Ernesto Zambon

O Grupo de Dança do Ventre de
Fabi Delbon vai promover no dia 28
de setembro a IV Mostra de Dança

Dança & Solidariedade

Mostra Beneficente de Dança do Ventre
será realizada no Projeto Tamar

Anuncie
com a gente!
Informações:
3832-4832

do Ventre. Com a temática cinema,
a apresentação será a partir das 19h
na Concha Acústica do Projeto
Tamar com a participação das alu-
nas do grupo do Clube Espaço Azul.

A apresentação tem como convida-
das Maitê Fracassi que apresenta
Dança do Ventre, Rafaela Hedo,
Pole Dance e Mazinha, que também
apresentará Pole Dance.

A entrada para o evento é um pa-
cote de fralda geriátrica ou um qui-
lo de alimento.

Prestigie o evento e colabore com
sua doação. O Projeto Tamar fica na
Rua Antônio Atanázio, 273 no bair-
ro Itaguá.
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FM IMÓVEIS VENDE-SE - Chácara com 3100
m2 área construída de 100 m2, tem rio nos fun-
dos, piscina natural, mata atlântica, plantação,
R$ 300 mil, aceito lote mais volta, próximo do
centro. Tratar: 3832-4794.

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

.

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

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

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

FM IMÓVEIS

VENDE

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

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

ALUGA-SE

ALUGUEL

TEMPORADA

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

 Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

TEL:(12)3832-4794

COM SEDE PRÓPRIA
CRECI 40.570

COMPRA - VENDE - PERMUTA

FM Imóveis
99714-3183

ALUGA
TEMPORADA
E DEFINITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

WhatsApp

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

ÓTIMA CASA PARA ALUGUEL DE

TEMPORADA EM ILHABELA

VENDO LOTE

CONDOMÍNIO

RESSACA
Esquina com 450 m², R$ 250 mil.

Tratar: 3832-4794.

TERRENOS  E ÁREAS
COMPRA  E VENDA

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

Área de 12.000 m² situada
na Lagoinha com matrícula.
Km 2338 da Rodovia SP 55.
Condomínio com guarita de
casas e pousadas, área útil
disponível 27,5 m² de frente
por aproximadamente 50 m²
de fundo. Possui casas na la-
teral e frente.

Ótima oportunidade.
Aceito entrada e

parcelamento
do restante.

Tratar diretamente
com o proprietário Alex

99766-3740.

VENDE-SE

TERRENO NA

LAGOINHA

A MENOS DE

200 M DA

PRAIA

VENDO APTO

PRAIA TONINHAS
Com sala, copa, cozinha, 2 quartos (uma su-
íte), 2 banheiros, sacada de frente, piso
frio,1º andar, elevador, mobiliado, área de
serviço, uma vaga garagem coberta, armá-
rio náutico, wi-fi, ventilador de teto, churras-
queira.
Valor: R$ 280.000,00. Tratar com o proprie-
tário.

Cel. (19) 98103-3243, (Jorge)
Cel.(19) 98448-5353 (Dalva)

VENDE-SE
SOBRADO
PRAIA DO

ITAGUÁ
Com 04 quartos.

Motivo: Mudança de cidade
TRATAR: (12) 3832-1512,

99766-3740 e 99761-9360.

VENDE-SE HOTEL NA

PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO  A  UMA QUADRA  DA  PRAIA

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

VENDE-SE
ÓTIMA CASA  NA RUA LIBERDADE (CENTRO)

TERRENO DE 390M2, SENDO 130 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA (MOTIVO MUDANÇA DE
CIDADE). TELEFONE 3832-1512, 99766-3740 e 99761-9360

Com 01 dormitório, 01 suíte, 01 banheiro, sala,
cozinha, varanda, 01 vaga para o carro, nos
fundos edícula com 01 dormitório, 01 banhei-
ro, sala, cozinha, na frente vaga para 03 car-
ros. R$ 450 mil, aceita casa em Taubaté. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS
VENDE-SE

CASA
NO CENTRO

FM IMÓVEIS ALUGA - Apto a 300m da Praia
Grande, com 2 dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço. R$ 1.200,00, já incluso condomínio e
IPTU.. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Apto no centro com 01
dormitorio,01 banheiro, sala/cozinha, área de
serviço R$ 1.000,00.. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Salão Comercial na
Rua Professor Thomaz Galhardo com 01 banhei-
ro. R$ 1.200,00.  . Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Casa no Horto,
condomínio Park Hllls, com 03 suítes, com
ar, com banheira , sala, cozinha, área de
serviço. R$ 2.800,00 já incluso condomínio
e IPTU. . Tratar: 3832-4794.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Espírito Santo,Vós que me esclareceis tudo,que iluminais todos os caminhos para que eu

atinja o meu ideal, Vós que me dais o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me

fazem e que em todos os instantes de minha vida estais comigo, eu quero neste curto diálogo,

agradecer-Vos por tudo e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me separar de Vós.

Por maior que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia

estar convosco e todos os meus irmãos na glória perpétua. Obrigado mais uma vez.

(A pessoa deve fazer esta oração 3 dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de 3 dias será

alcançada a graça,por mais difícil que seja, desde que merecida. Depois,mande publicar em

agradecimento.)

M.H.A.M.

ORAÇÕES

ORAÇÃO AO PODEROSO SANTO EXPEDITO
Invocado nos negócios urgentes

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto a Nosso Senhor

Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito, Vós que

sois o Santo dos desesperados. Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, Ajuda-

me, Dê-me forças, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido. Meu Santo Expedito! Ajuda-

me a superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja

minha família, atenda o meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade, meu

Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm  fé,

muito obrigado.

M.H.A.M.

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que

fosseis esquecido por muitos, mas a Igreja vos honra e invoca universalmente como o patrono

nos casos desesperados e nos negócios sem remédios.

Rogai por mim que sou tão miserável! Fazei uso, eu vos imploro, desse particular privilégio

que vos foi concedido de trazer viável e imediato auxílio, onde o socorro desapareceu quase

por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações

e auxilio do Céu em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a

graça de... (aqui se faz o pedido) e para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os

eleitos, por toda a eternidade.

Eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar

de vos honrar, como meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver ao meu

alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas rogai por nós e por todos

os que vos honram e invocam o vosso auxílio.

(REZAR 3 PAI-NOSSOS, 3 AVE MARIAS, 3 GLÓRIAS AO PAI).
M.H.A.M.

Ciclista,

nunca ande

na contramão

na ciclofaixa!

Respeite a

sinalização

de trânsito.

Publicidade - Assinatura  - Editais

Informações:  (12) 3832-4832

Quem não é visto,
não é lembrado...

Publicidade

Assinatura

Editais

Informações:

(12) 3832-4832

Anuncie
com a gente!
Informações:
3832-4832

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE

INF: 3832-4832

PREVISÃO DO TEMPO - UBATUBA FONTE: CPTEC/INPE

Empresário divulgue a sua marca!
Informações: (12) 3832-4832

Rua Conceição nº 180 - Loja 12

Galeria Passeio Santa Fé

EMPREGOS

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

CASAL DE ARGENTINOS
OFERECEM-SE PARA TRABALHAR

COMO CASEIROS

Com grande conhecimento em manutenção e instalação
elétrica, refrigeração e em serviços gerais, incluindo
jardinagem. Excelente referência.
Tratar (12) 99679-9998 (Cel./WhatsApp) com Aldo e Analia.

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:3832-4832

Rua Conceição
nº 180 - Centro - Loja 12
Galeria Passeio Santa Fé

Crônica do Zé - Por José Ronaldo

 Sintomas de um país doente
Cheguei cedo, como é costu-

me, para trabalhar. Estando
quase na frente da creche,
vejo um ajuntamento de gen-
te e paro porque a minha co-
lega, que também vem de lon-
ge, está discutindo com al-
guém. É uma das mães; na-
quele momento elas estão
buscando as crianças (por vol-
ta de três ou quatro anos, se
não estou ruim de cálculo) no
final do período. A Nice, espe-
cialista em educação especial,
argumenta sem se exaltar, mas
a outra está enfurecida, xin-
gando horrores. Entro na dis-
cussão, ou melhor, tiro a mi-
nha amiga, pois é inútil perder
tempo com determinadas si-
tuações, sobretudo quando
temos ainda um período de
trabalho pela frente que exi-
ge muita paciência (lidar com
os filhos dos outros não é fá-
cil!). Saímos dali deixando a
mulher quase espumando.
Lembrei-me das palavras do
professor Karnal: “Todo vio-

lento é um covarde”. E, senta-
dos mais adiante, sob um ipê
todo rosado, já jogando suas
pétalas nos passantes, exigi:
“Me conta”. E ela, ainda solu-
çando: “É o seguinte: eu esta-
va passando por ali quando
escutei a mãe perguntar assim
para a criança, que parecia ter
uns três anos: ‘O que a vaga-
bunda da sua professora en-
sinou hoje?’. Eu não me con-
tive, não quis acreditar que ti-
nha ouvido aqui lo. Parei e
quis que ela me ouvisse, afi-
nal, há quinze anos sou pro-
fessora de crianças, de adoles-
centes bem especiais. E ela já
foi xingando, nem deu bola
para o que eu falei. Baixaria,
Zé. Foi isso”.

Tristeza, né? Conforme o já
citado professor, que em ou-
tros tempos, após o período
das aulas, ao anoitecer, ainda
se dispunha a tirar do piano
suaves melodias para nós:

“Professor é o ser da trin-
cheira, sobretudo do ensino

fundamental. Esse professor é
um herói. Se o Brasil continua
existindo, é porque ele existe.
Sem essa frente de trabalho
que é o professor, o país se de-
sintegra. Apesar dos péssimos
índices que temos hoje, as coi-
sas só não estão piores porque
os professores não ‘jogaram a
toalha’. Como estimular al-
guém numa trincheira? Eu sei
que é quase insuportável. É
muito difícil. É um milagre al-
guém trabalhar nas condições
que temos hoje na educação”.

Mas eu, amiga Nice, sei da
sua força que se junta à minha
e a de tantos.  Essas forças,
elas são libertadoras. Creio
que só a educação liberta! In-
felizmente, conforme atesta a
mãe sem educação, que vai
conduzindo a criança pelo
mesmo caminho, este país
despreza a educação. Com
gente assim, o que será do es-
paço ubatubense, da nossa
sociedade? O que será do Bra-
sil?
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Petição já coletou mais de 1.500

assinaturas

O Sistema Único de Saúde (SUS)
perdeu na tarde de segunda-feira,
16 de setembro, uma de suas mais
aguerridas defensoras: Francine
Maia França, servidora pública
concursada na Prefeitura de
Ubatuba desde a juventude, e que
ocupava atualmente a diretoria da
Supervisão de Planejamento em
Saúde da secretaria municipal de
Saúde.

A partida precoce de Francine, aos
48 anos, mobilizou trabalhadores,
gestores e usuários da saúde públi-
ca não apenas de Ubatuba, como
das demais cidades do Litoral Nor-
te e do Vale do Paraíba, que estive-
ram presentes em seu velório, rea-
lizado na terça, 17, no Ginásio de
Esportes Tubão, e enterro.

Como forma de homenagear
Francine, os presentes à cerimônia
de despedida decidiram impulsio-
nar um abaixo-assinado com o ob-
jetivo de que o Hospital Regional do
Litoral Norte, que será inaugurado
em poucos meses em
Caraguatatuba, leve seu nome.

O abaixo-assinado no Avaaz.org
foi iniciado por servidores públicos
da Saúde do Litoral Norte e, até o
início da quinta-feira, 19, mais de
1.500 assinaturas já haviam sido
coletadas. Ele pode ser assinado
online em: https://bit.ly/2m3Uy3G

Biografia

Francine Maia França ingressou na
Prefeitura de Ubatuba aos 19 anos,
em 18 de março de 1991, por meio
de concurso, como recreacionista
na secretaria de Esportes. Após for-
mar-se em Assistência Social, pas-
sou também pelas secretarias de
Cidadania e Desenvolvimento Soci-
al até se estabelecer definitivamen-
te na secretaria de Saúde.

Francine também presidiu o Sin-
dicato dos Servidores Públicos de
Ubatuba (de 1995 a 1997), quando
obteve diversas conquistas para a
categoria.

Na Saúde, participava desde 2007

Servidores da Saúde do
Litoral Norte organizam

abaixo-assinado para homenagear
Francine Maia, de Ubatuba

como membro efetivo do Colegiado
da Câmara Técnica do Litoral Nor-
te, bem como de diversos grupos de
trabalho da Diretoria Regional de
Saúde (DRSXVII), que abrange 39
municípios do Vale do Paraíba e do
Litoral Norte.

Integrante do Conselho Municipal
de Saúde (Comus), Francine coor-
denou recentemente todo o pro-
cesso da 9ª Conferência Municipal
de Saúde, priorizando a participa-
ção popular, a garantia de represen-
tação dos diferentes segmentos, o
trabalho com a equidade e a inser-
ção dos indígenas, respeitando suas
características e suas necessidades.
Além de oito etapas pré-regionais
realizadas de Norte a Sul da cidade,
o processo da conferência munici-
pal de Saúde envolveu ainda uma
pré-conferência diferenciada volta-
da para a população indígena.

“Tivemos uma amizade de quase
30 anos e trabalhamos por mais de
15 anos juntas. Vivemos momentos
de grandes lutas e de muitas vitóri-
as, a maior parte delas graças ao
esforço e competência de
Francine”, destaca a secretária de
Saúde de Ubatuba, Dilei de Brito
Nascimento. “Ela foi um dos pilares
da gestão compartilhada. Sua pre-
sença era marcante em todas as
reuniões, abrilhantada pelo seu co-
nhecimento sobre o SUS”.

“Francine dedicou boa parte de
sua vida à defesa da garantia dos
direitos da população à saúde em
todos seus aspectos, além de ser
uma gestora pública comprometida
com a melhoria do SUS e sua
humanização. Ela sempre se preo-
cupou em atrair recursos, profissi-
onais e infraestrutura para melho-
rar a saúde de nossa região, a exem-
plo do programa Saúde em Ação. É
uma perda enorme não somente
para a Prefeitura como para toda a
população. Manifesto meus mais
profundos sentimentos a toda sua
família e a seus colegas da Saúde
neste momento tão doloroso”, des-
taca o prefeito de Ubatuba, Délcio
Sato (PSD).

A secretaria de Comunicação, em
parceria com a Saúde, está coletan-
do imagens, histórias e outras men-
sagens como forma de registrar a
trajetória de Francine e apoiar a
continuidade de seu trabalho. Ma-
teriais podem ser enviados para o
email: alessandraoshiro@uba-
tuba.sp.gov.br.

A missa de 7º dia será realizada

no domingo, 22 de setembro, às 20

horas, na Igreja Matriz (Paróquia

Exaltação da Santa Cruz), no Cen-

tro.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

e-mails: acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, nº 180 - Centro

Galeria Passeio Santa Fé

Em frente ao Hotel Parques Atlântico - Loja 12

Fale conosco, críticas e sugestões.

Roberto(marido), Murilo(filho) e Francine Maia

Inscrições podem ser realizadas

através do e-mail:

biblioteca@fundart.com.br

Você já parou para analisar a im-
portância dos figurinos na monta-
gem de um espetáculo de teatro,
um filme… já imaginou assistir uma
série ou uma novela com um tema
atual, gírias, músicas da atualida-
de e trajando roupas de época?
Não né? Muitas vezes não perce-
bemos claramente a grande impor-
tância desses elementos que são
essenciais.

Pensando nisso, a FundArt traz a
Ubatuba a oficina “Figurino: Luz,
Câmera, Ação!”, que será ministra-
da por Maria Cecília Amaral, e
acontecerá dia 25/09, das 18h às
22h na Biblioteca Pública Munici-
pal “Ateneu Ubatubense”. As inscri-
ções já estão abertas e devem ser
realizadas através do e-mail:
biblioteca@fundart.com.br. Vagas
limitadas!

A oficina pretende apresentar e
desenvolver diferentes processos
de criação e construção de figuri-
nos, partindo da análise de produ-
ções audiovisuais, como curtas
metragens, publicidade, reality
shows e obras cinematográficas, os
participantes serão introduzidos
aos principais conceitos e caracte-
rísticas que envolvem a criação de
figurinos: pesquisa de referências

Inscrições abertas para oficina de
Figurino: Luz, Câmera, Ação!

e de materiais; apresentação visual
do figurino através do croqui; estu-
do e decupagem do roteiro. Os alu-
nos serão orientados em um exer-
cício prático, na construção de figu-
rinos a partir da transformação,
customização e envelhecimento de
peças diversas.

A Oficina de Figurino: Luz,
Câmera, Ação! é realizada em par-
ceria com os MIS – Museu da Ima-
gem e do Som, através do Progra-
ma Pontos MIS – vinculado à Secre-
taria de Cultura e Economia Criati-
va do Estado de São Paulo.

Sobre a oficineira
Maria Cecília Amaral é figurinista,

diretora de arte e artista educado-
ra. Bacharel em Design de Moda
pela Universidade Anhembi
Morumbi e com especialização em
Cenografia e Figurinos pelo Centro
Universitário Belas Artes. Atua na
Direção de Arte e como Figurinista
do Coletivo de Cinema Transformar
desde 2010. Ministra encontros de
figurino e moda desde 2011, parti-
cipando da 27° e 28° edição do Fes-
tival de Inverno da Universidade
Federal de São João Del-Rei. Com
atuações em diversas instituições,
tais como Centros Culturais: Penha,
Lazaro Pinto de Azevedo, Tendal da
Lapa; Casas de Cultura São Mateus
e São Rafael; Fundação Criança,
CAJUV, Instituto Sou da Paz, entre
outros.

Serviço

Oficina de Figurino: Luz, Câmera,

Ação!

Coordenação: Maria Cecília
Amaral

Faixa etária: a partir de 14 anos
Data: 25/09/2019 – quarta-feira
Horário: 18h às 22h
Local: Biblioteca Pública Munici-

pal “Ateneu Ubatubense”
Praça 13 de Maio, 52 – Centro

Inscrições pelo e-mail:
biblioteca@fundart.com.br

20 vagas
Atividade gratuita com emissão de

certificado

Fonte: FundArt

Maria Cecília Amaral

Ernesto Zambon

Com quase três décadas de pres-
tação de serviços, orientação,
educação e diversão aos associa-
dos e população a Associação dos
Aposentados de Ubatuba, atual-
mente presidida pela dinâmica
Diná Simões Incáo e apoiada pela
sua diretoria e simpatizantes, di-
namiza o uso do espaço com cur-
sos, palestras e atividades das
mais diversas para quem é sócio
ou não da associação. Na associa-
ção funciona a todo vapor o Es-
paço Azul onde são realizadas ati-
vidades das mais diversas, como
o Projeto Mãos de Fadas que
acontece às quartas, às 15h com
crochê, bordado, tricô, e pintura
e o Café com Música que aconte-
ce a cada 15 dias, além de diver-
sos outros cursos com temática
direcionada. Para informar-se a

Associação dos Aposentados conta
com o Espaço Azul para a realização

de diversas atividades

respeito das atividade e cursos, o
interessado (a) pode ir diretamen-
te na associação que fica na Rua

Sebastião Benedito da Rocha, 95
bairro Umuarama ou pelo telefo-
ne: (12) 3832-5898.


