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Ubatuba recebe Jornada do
Patrimônio Cultural

O prefeito de Ubatuba,
Délcio Sato (PSD), assinou na
manhã de segunda-feira, 7,
um decreto que outorga a
praça Anchieta, em frente ao
Sobradão do Porto, para a
Fundação de Arte e Cultura
(Fundart) com a finalidade
de uso específico para
atividades culturais, entre
elas, o artesanato. A medida
fomenta o desenvolvimento
turístico e cultural da cidade.
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Projeto Tamar oferece
programação especial

na Semana das Crianças

Ícaro Companhia de Dança
se apresenta pela primeira
vez no Teatro Municipal

Vila Picinguaba promove
cadastramento de barqueiros

Prefeito destina à
Fundart praça para
atividades culturais

A comunidade da V i la
Picinguaba, juntamente com
o Fórum de Comunidades
Tradicionais, promoveu uma
ação de cadastramento dos
barqueiros que já trabalham
com transporte para a Ilha
das Couves. Esse é um dos
desdobramentos das
reuniões que vem sendo
realizadas com o objetivo de
cumprir uma proposta de
Termo de Uso Sustentável da
ilha. Pág. 6

Foto: Potiguara do Lago

V i s i t a  g u i a d a  p e l o
C e n t r o  H i s t ó r i c o
p r o m e t e  c o n d u z i r

Programação traz espetáculos gratuitos, além de oficinas e
palestra, que acontecem em diferentes bairros.

g r u p o s  d e  a t é  2 0
pessoas aproximando-as
d e  p a t r i m ô n i o s  h i s -

tóricos e culturais. Saiba

c o m o  p a r t i c i p a r  n a

página 4

Festival dos Pequenos Espaços
Teatrais é destaque no mês de

aniversário da cidade

Confira a programação na pág. 8

A Ícaro Companhia de
Dança, apresenta-se pela
primeira vez no Teatro
Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto. Com direção
artística de Glauco
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CMDCA divulga lista de
candidatos mais votados para

o Conselho Tutelar

Fernando, serão duas
apresentações no dia 13 de
outubro e com repertórios
diferentes: às 19h, By
Chopin – inspirado nas
obras musicais do pianista

Frédéric Chopin – e às 21h,
Fascinação – uma
homenagem à cantora Elis
Regina.

Os detalhes estão na

página 7.

D e z  c a n d i d a t o s
disputaram cinco vagas
no Conselho Tutelar  de
Ubatuba, no domingo (6)
para o quadriênio 2020/
2 0 2 4 .  O  C o n s e l h o
Munic ipa l  dos  D i re i tos
d a  C r i a n ç a  e  d o
Adolescente (CMDCA) de
U b a t u b a  d i v u l g o u  a
l istagem com o número
d e  v o t o s  q u e  c a d a
candidato recebeu.

Pág. 3

Candidatos que receberam mais votos para o Conselho Tutelar de Ubatuba. Da

esquerda para a direita: Tania Cristina dos Santos, Edson dos Santos Silva, Solange

Teixeira da Silva Ribeiro, Marcília Alves da Silva e Leandro Vieira dos Santos.

Revelação de Ubatuba quer se destacar no
Circuito Brasileiro de Surf Feminino

G a b r i e l a  C u r y  n a s c e u  e m
Campinas, veio morar no Litoral
para ter mais qualidade de vida
e em apenas 3 anos e meio se
dedicando ao surf, já é uma das
promessas da nova geração. A
s u r f i s ta  d e  a p e n a s  1 2  a n o s
acaba de sagrar-se vice-campeã
do Circuito Ubatuba Pro-Surf,
tanto na faixa etária, quanto na
sub18.

Pág. 4

Leia a matéria completa na página 5

“Os bastidores da Lava Jato” é
tema de palestra em Ubatuba

Leia a matéria completa na página 5

Polícia Militar divulga balanço da 6ª Operação
Integrada realizada no Litoral Norte
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A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Poesia

Milagre de Santa Bárbara
A chuva estava além da serra
e da previsão da meteorologia,
quando começou a cantoria
dos sapos na gamboa,
a intanha é a que mais berra.
Vovó correu pra tirar
o café seco do terreiro
e depois para preparar
a queima da palha benta
que, com a oração de Santa Bárbara,
afasta qualquer tormenta.

Félix Cabral

O que incomodava há um mês
atrás ganhou proporções
imensuráveis. Das manchas de óleo
que começaram a aparecer nas
praias de Manaíra e do Bessa, em
João Pessoa, Paraíba, no dia 1º de
setembro, quarenta dias depois já
se transformaram no maior aciden-
te ambiental ocorrido no litoral do
Brasil em termos de extensão.

As manchas de óleo foram encon-
tradas em 138 praias de 62 cidades,
atingindo 2.100 quilômetros dos
nove estados do nordeste. Isso até
a quinta-feira, 9 de outubro, (quan-
do escrevi este texto) porque tudo
indica que mais locais serão conta-
minados.

Na quarta-feira, 9, manchas de
óleo foram encontradas na foz do
rio São Francisco, no município de
Piaçabuçu, no litoral Sul de Alagoas.
E na Bahia, uma mudança no senti-
do dos ventos, está levando o óleo
em direção à praia do Forte. E sem
contenção alguma, deve seguir a
viagem no sentido sul enquanto
estiver no mar. É justamente na re-
gião sul do estado da Bahia que fica
o arquipélago de Abrolhos, onde a
temporada de baleias permanece
até meados de novembro.

Dez tartarugas encontradas já
morreram como consequências di-
retas do contato com o óleo e um
número ainda incontável de ani-
mais marinhos e aves foram afeta-
dos.

A princípio, pensava-se que era
um despejo ilegal em alto mar, mas,
tendo em vista a quantidade de
petróleo, essa possibilidade está
praticamente descartada. O que
parece mais provável é que se trate
de um derramamento acidental.
Intencional esperamos sinceramen-
te que não mesmo! Mas até agora
só temos certeza de uma coisa: o
petróleo não é de origem brasileira
e logo será revelada a sua identida-
de - é possível identificar a origem
do petróleo produzido em qualquer
parte do mundo por meio de uma
análise química.

De acordo com análises feitas pela
Petrobras, trata-se de petróleo
venezuelano.

Seja qual for a sua nacionalidade,
o fato é que o homem está matan-
do o planeta.

É crime ambiental e os responsá-
veis devem ser identificados e pu-

Preparados?
nidos sem limites de fronteiras.

Através de imagens de satélite es-
tão “tentando” identificar a origem
das manchas de petróleo,
mapeando-as, informação esta que
será contrastada com os dados do
tráfego marítimo na área com as
informações de patrulha de navios
realizada pela Marinha Brasileira,
simulações computacionais sobre
as influências de corrente no Atlân-
tico Sul e análise dos perfis quími-
cos dos resíduos coletados.

As investigações como sempre
parecem caminhar em “slow
motion” enquanto o petróleo avan-
çou sem que ações emergenciais de
contenção fossem adotadas.

Até que ponto estaríamos
despreparados para lidar com aci-
dentes ambientais?

O trabalho que está sendo feito
até agora é apenas o de retirar as
manchas (de sedimentos de petró-
leo) das praias - processo muito lon-
go e custoso, que requer, por sinal,
um investimento não apenas finan-
ceiro, como também em mão de
obra e logística.

Isso sem falar que o ecossistema
costeiro do nordeste do Brasil é
muito frágil, com manguezais, en-
seadas rochosas e recifes de coral.
No manguezal, um ambiente com
biodiversidade excepcional, é pra-
ticamente impossível eliminar o
petróleo. O dano pode ser
irreparável e os ecossistemas leva-
rão anos para se recuperar. Também
é um problema grave para a fauna,
especialmente para as tartarugas,
que não podem sair para a superfí-
cie.

E como se não bastasse, o impac-
to econômico e social é considerá-
vel, porque o nordeste depende
muito do turismo e já há turistas já
não querem ir às praias de lá em
função da falta de balneabilidade.

E por falar em balneabilidade, a
das praias do Litoral Norte de São
Paulo onde inclui-se Ubatuba que
se cuide.

A alta temporada já está começan-
do e a expectativa, com a alteração
da rota dos turistas, é a de ocupa-
rem em maior número nossas prai-
as. Em meio aos efeitos devastado-
res deste desastre ambiental, esta-
ríamos preparados para recebê-los?

Melissa Schirmanoff

12 DE OUTUBRO DE 1998
Esta é a data do

meu nascimento.
Durante estes quase vinte anos

foi aparecendo a minha TURMA:
a Abelha LÚ, a Libélula MELISSA,
o Sapo BRUNINHO, a Cobra
XICÓRIA, o Jacaré DUDU, o Gato
PEQUENO a Coruja IRIS, o Beija
Flor ROCHINHA, a Tartaruga
BELA, o SABIÁ CAPITÃO, o Esqui-
lo BETO, o Panda DRONE, Grilo
PABLO e a mascote CARLOTA.

No Brasil, já estive, junto com a
minha TURMA, em revistas, jor-
nais, eventos e tivemos um pro-
grama diário em rede nacional de
televisão.

Somos conhecidos na maioria
dos Estados Brasi leiros, na
Ucrânia, Grécia, Jordânia, Portu-
gal, Espanha, Japão, Inglaterra,
Estados Unidos, Canadá, Cuba,
Venezuela, Argentina, Bolívia,
Paraguai, Panamá, Israel e Itália.

A TURMA com centenas de mi-
lhares de membros, enviando a
todos eles, quinzenalmente, Men-
sagens Positivas, não desiste e se
rende jamais. O que mais nos im-
pressiona é a demonstração de
Paciência, Perseverança, Amor e
FÉ.

Um objetivo: “O social para cri-
anças e idosos, carentes e defici-
entes”.

Percorremos muitos quilôme-
tros, JÁ NÃO SOMOS MAIS UM
SONHO. SOMOS UMA REALIDA-
DE, com certeza, UM EXEMPLO
PARA A VIDA.

Durante esta constante e vitori-
osa caminhada, iremos semear os
conceitos de educação, de famí-
lia, de cidadania, de ética, de res-
peito ao próximo, de otimismo, de
valorização do ser humano, de
alegria por viver, de amor e de fé,
sem se preocupar com raça, cre-
do ou qualquer diferença étnica.

A nossa história começou com
muita energia. Gostaríamos de
contar com mais pessoas, com
mais ajuda, mas tenha certeza,
continuaremos avançando, pois, o
nosso “SÓCIO” majoritário, tem
muita experiência em grandes
projetos, e para “ELE” nada é im-
possível, há muito tempo atrás,
idealizou e criou o UNIVERSO,
pouco tempo atrás, deu a VOCÊ o
DOM DE VIVER, e CONTINUA
ACREDITANDO EM GRANDES
OBRAS, EM NÓS E EM VOCÊ.

BEM VINDO À “TURMA DO
HAROLDO”

CREIA: “SÓ DEPENDE DE VOCÊ”
Peixinho Haroldo

As estações mudam ao longo do ano
porque nosso planeta gira em torno
do Sol. Ainda que você não acredite,
esse fenômeno acontece e nos traz
temperaturas diferentes, auxiliam no
ciclo da vida e no ritmo de renovo
dela.

Plantas florescem e perdem suas
folhas, animais hibernam e migram,
sementes morrem e brotam, tantas
atividades espetaculares da natureza
formam a perfeição e o equilíbrio da
vida!

Seres humanos são férteis durante
o ano inteiro, ou seja, em todas as
estações estamos aptos a gerar nova
vida, nova semente. Mas nem sempre
estamos prontos para florescer.

O verão é a estação agradável, onde
estamos mais expostos às novidades
da vida, quando estamos mais
próximo dos familiares e amigos, tudo
vai bem! O outono, período em que
podemos aproveitar para nos desfazer
de coisas velhas, refletir para renovar.
Há momentos das nossas vidas que
precisamos refletir, analisar a nós
mesmos e sermos transformados.

Não somos perfeitos, não podemos
simplesmente excluir as pessoas que
achamos que não agregam em nada,
é importante avaliar qual ou quais
atitudes também podemos nos livrar.
É importante lembrar que as folhas
que são liberadas no outono, antes
eram as mesmas que mantinham a
folha viva! Na verdade a planta está
se adaptando, nesse período, a viver
com suas reservas de nutrientes, se
adaptando a viver com menos para
conseguir passar por um período mais
escasso!

As 4 estações
Esteja disposto a se desfazer de

coisas importantes, essa é a estação
de reservar energia! Você não vai
morrer!

Durante o inverno é quando
passamos pela estação da vida onde é
mais propício se acolher, passar tempo
mais resguardado, refletindo, lendo,
“crescendo” em conhecimento, em
silêncio!

Nessa estação conhecemos melhor
os nossos amigos e família. É um
período de ficar perto de quem
realmente faz parte da nossa vida e
estrutura.

Em seguida naturalmente vem a
estação dos frutos, primavera, ou seja,
tudo o que foi gerado, preparado
internamente. Nenhum ser vivo pode
produzir frutos forçadamente, é um
processo totalmente natural. As flores
representam o perfume! O que
podemos exalar para as pessoas,
também é necessário que seja natural
e suave, ninguém pode exalar
forçadamente um bom perfume, se
interiormente estivermos feridos ou
amargurados.

Cada estação é importante para que
a vida cresça e se desenvolva, não
exclua os processos, não deixe de viver
o melhor de cada uma delas! Busque
crescer em conhecimento, descansar,
florescer, perfumar, se guardar etc.

Quando você se abastece, você
consegue produzir frutos que vão
“alimentar” os amigos, os filhos ou a
família. Principalmente, você faz
sentido à sua vida!

É estação de florescer.
Logo o ciclo iniciará tudo de novo.

Tente outra vez, não desista!

Estamos na semana em que se
comemora o Dia das Crianças.  O
mercado está movimentado, as pra-
teleiras das lojas cheias esperando
os pequenos e as famílias se orga-
nizam para presentear os filhos,
desde o mais simples que podem
presentear com um chocolate ao
que pode dar um presente caro.
Crianças amam ganhar presentes,
independente quais sejam e quan-
do ele é oferecido nas datas corre-
tas sem trocas como “se comer, se
obedecer, ganha presentes”, não se
torna prejudicial, pelo contrário, é
uma forma de externar carinho.

Mas, muito além do que dar pre-
sentes, será que nós, pais, temos
sido presentes na vida dos filhos?

O tempo com qualidade vem
acontecendo entre as famílias?
Tempo para dialogar, orientar, brin-
car, sem pensar nos afazeres?

Brincar para a criança é tão impor-
tante quanto o trabalhar para o
adulto. Assim como não podemos
deixar o trabalho, as crianças não
podem deixar de brincar. Esse tem-
po é preciso para que desenvolvam
várias habilidades e fazem a crian-
ça ser mais feliz.

Nos dias de hoje temos visto cri-
anças com tantas responsabilidades
que não possuem tempo para real-
mente serem crianças.

Uma criança feliz é aquela que se
sente amada, acolhida, segura em
seu contexto familiar, que não quei-

TELEFONES ÚTEIS
DELEGACIA DE POLÍCIA DE UBATUBA .................................................... Tel.: (12) 3832-1297

DELEGACIA DA MULHER DE UBATUBA ................................................... Tel.: (12) 3832-5260

BASE DA POLÍCIA MILITAR DE UBATUBA ............................................... TEL.: (12) 3832-3598

BASE DA POLÍCIA AMBIENTAL .............................................................  Tel.: (12) 33832-2876

BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL ..........................................  TEL.: (12) 3832-0287

BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ............................................. TEL.: (12) 3845-1226

CORPO DE BOMBEIROS DE UBATUBA ................................................... TEL.: (12) 3836-2258

FÓRUM DE UBATUBA .............................................................................. Tel.: (12) 3832-8684

FÓRUM TRABALHISTA DE UBATUBA ...................................................... Tel.: (12) 3833-7368

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ...................................................................... Tel.: (12) 3832-6013

DEFENSORIA PÚBLICA (OAB) .................................................................  Tel.: (12) 3832-4767

CARTÓRIO ELEITORAL DA 144ª Z.E. ........................................................ Tel.: (12) 3833-6770

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL .............................................................. TEL.: (12) 3832-4173

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS ...................................................... TEL.: (12) 3832-1537

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DOCUMENTOS ....................... TEL.: (12) 3832-3266

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA (INSS) ......................................................... TEL.: (12) 3411-4296

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL ............................................................. TEL.: (12) 3832-7157

PROCON DE UBATUBA ........................................................................... TEL.: (12) 3833-9903

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA .................................................. Tel.: (12) 3834-1000

CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA ........................................................ Tel.: (12) 3834-1500

SANTA CASA DE UBATUBA ...................................................................... Tel.: (12) 3834-3230

BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 1613) ...................................................... Tel.: (12) 3834-1100

BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 7944 ......................................................  Tel.: (12) 3834-4500

BANCO DO BRASIL .................................................................................. TEL.: 0800 729 0001

BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 1566) ................................................................. Tel.: (12) 3834-4650

BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 5782) ................................................................  Tel.: (12) 3835-4350

BANCO SANTANDER ............................................................................... TEL.: (12) 3834-3300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ................................................................ TEL.: (12) 3834-1600

SICREDI ................................................................................................... TEL.: (12) 3836-1807

VIAÇÃO LITORÂNEA ............................................................................... TEL.: (12) 3832-3622

VIAÇÃO SÃO JOSÉ .................................................................................. TEL.: (12) 3833-1003

AEROPORTO DE UBATUBA ..................................................................... TEL.: (12) 3832-1992

Ser Criança...

mam etapas, vivem realmente a
idade que tem.

É importante refletirmos que exis-
te uma ordem, e tudo que sai des-
sa ordem, vira uma desordem!

Nós nascemos e temos a fase da
infância, pré-adolescência, adoles-
cência, e logo nos tornamos adul-
tos cheios de responsabilidades.

A vida passa muito rápido e a fase
da infância é muito pequena para
não permitirmos que as crianças
vivam essa fase tão linda assim
como ela é: pura e cheia de vida!

Obviamente tal afirmação só é
válida se acompanhada de um adul-
to, responsável, pois tem que se ter
muito cuidado ao manipular obje-
tos cortantes e mexer no fogão. No
mais, já sabemos que é fundamen-
tal para melhor qualidade e varie-
dade da alimentação infantil, se
desde de pequenos tiverem acesso
a ingredientes in natura, entender
como são feitas determinadas re-
ceitas, literalmente, “enfiar a mão
na massa”.

O melhor de cozinhar com os pe-
quenos, é entender que não há li-
mites para criatividade, podemos
aprender com eles novas formas,
(re) descobrir o prazer de comer,
comida de verdade.

Do pão ao hambúrguer, do biscoi-
to ao leite, eles podem, e devem,
sim ajudar. Vamos lá?

Pão integral
Uma receita simples e saudável.

Se desejar, acrescente grãos como
linhaça, gergelim ou chia.

Ingredientes
4 copos de farinha de trigo inte-

gral
3 colheres (chá) de fermento bio-

lógico seco
2 e 1/2 copos de água morna
1 colher (chá) de sal
1/3 copo de óleo de coco
2 copos de farinha de trigo bran-

ca
Modo de Preparo
Numa tigela, misture a farinha in-

tegral, o fermento e a água com a
ajuda de uma colher de pau. Cubra
com um pano e deixe descansar por
dez minutos.

Adicione o sal, o óleo e a farinha
branca. Misture com as mãos até a
massa ganhar forma. Leve a massa
para uma superfície lisa polvilhada
com farinha e amasse muito bem
por volta de dez minutos. Adicione
mais farinha se precisar. Unte duas
formas de pão ou forre-as com pa-
pel manteiga e distribua a massa
entre as duas formas. Deixe a mas-
sa descansar por uma hora em um
lugar morno. Ligue o forno à 180ºC
e coloque os pães pra assar por 30
minutos. Retire do forno e retire da
forma antes de esfriar completa-
mente.

Bolo de caneca de
banana com cacau

Sem leite, sem açúcar, rapidinho
e delicioso para o café da tarde.

Ingredientes
1 unidade de ovo
1 colher sopa de água
1 colher sopa de leite de coco

(opcional, se não colocar, acrescen-
te mais uma colher de água)

1 colher sopa de óleo de coco
1 colher sopa de cacau em pó
1 colher chá de canela-da-china

em pó
1 unidade de banana
1 colher sopa de farinha de trigo

integral (de preferência orgânica)
1 colher sopa de farinha de aveia
1 colher café de fermento quími-

co em pó
Modo de preparo
Corte a banana ao meio, o primei-

ro pedaço amasse bem, o segundo
pedaço corte em pedaços peque-
nos e reserve. Coloque o ovo na
caneca e bata bem com um garfo.

Cozinha é para
Criança sim...

Acrescente o óleo, o leite de coco,
a água, o cacau, a banana amassa-
da e bata mais. Acrescente as fari-
nhas, a banana em pedaços e o fer-
mento por último e mexa delicada-
mente até encorpar. Leve por 3 mi-
nutos no microondas na potência
máxima.

Hambúrguer caseiro
com cenoura

Fechando com chave de ouro
Ingredientes
400g de patinho moído
2 dentes de alho ralados
1 cebola média ralada
½ cenoura ralada
Sal, salsinha e pimenta cominho

a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture todos

os ingredientes. Cubra e reserve por
20 minutos. Esta etapa é fundamen-
tal para que a carne pegue gosto já
que esta contém pouca ou quase
nenhuma gordura. Modele os ham-
búrgueres com um modelador ou
com as mãos (eles adoram). Utilize
uma frigideira antiaderente ou unte
com azeite de oliva. Frite os ham-
búrgueres conforme seu paladar
(mal passado, ao ponto ou bem pas-
sado).

DICA: Se ao fazer a receita de pão
integral, fizer em forma de bolinhas,
dá para usá-lo para o hambúrguer,
experimente, fica uma delícia.

Meu filho de 7 anos, já faz todas
essas receitas com certa autono-
mia. Deem mais do que presentes
para as crianças, dê responsabilida-
de, confiança e amor.

Feliz dia das crianças e bom ape-
tite!

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.

Até 03 de novembro
Exposição “Kéramos – mãos unidas em torno do barro”
Grupo OCA
Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto
De 12 a 20 de outubro
Semana da Criança no Projeto Tamar
Local: Projeto Tamar – rua Antônio Atanazio, 273, Itaguá
10 e 11 de outubro – quinta e sexta-feira
9h às 14h - Jornada de atendimento jurídico gratuito sobre benefícios previdenciários e assistenciais
Local: CRAS CENTRO – rua Paraná, 375, Centro
11/10 -  sexta-feira
14h30 - Programação de aniversário do Espaço Infantil “Ateneuzinho”
Espetáculo “Um amor de passarinho” (1, 2, 3 Coletivo Teatral)
Local: Biblioteca Pública Municipal “Ateneu Ubatubense” - Praça 13 de Maio, 52 – Centro
4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais
16h - Vale Encantado (Os Menestréis de Ubatuba)
17h30 - Gala Kids 2019 (Escola de Circo Gaiato)
19h - Eugenia Genial (GATU – Grupo Artístico Teatral de Ubatuba)
Local: sede do Gaiato- rua das Palmeiras, 200 - Ipiranguinha
12/10 – sábado
A partir das 8h - 6ª Etapa do Circuito Lanai Surf 2019
Local: Praia a ser definida de acordo com o swell (ondulação)
15h – Recreação para crianças – Festa de S. Benedito
Local: Capela S. Benedito - Travessa Olaria, 86 – Estufa I
4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais
14h - Oficina “Olha o palhaço no meio da rua” (Cia Fulô)
16h - Histórias EnCantadas (Sarambeque)
17h - BregaLhaço Sim Sinhô (Cia Fulô)
Local: E.E. Áurea M. Rachou - R. Padre João Bayle, 1763 - Sertão da Quina
19h30 – Show de Prêmios da Festa de S. Benedito
Local: Capela S. Benedito - Estufa I
13/10 - domingo
8h30 - Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas
Local: Praia do Cruzeiro
9h -  3º Circuito Litoral Paulista De Jiu Jitsu – 4ª Etapa
Local: Ginásio de Esportes Tubão
19h –4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais
Entre quatro paredes (Boramônta Coletivo Teatral)
Local: Espaço Menestrel - rua Salvador Corrêa, 224 – Centro
19h – Apresentação Chopin – Ícaro Cia de Dança
Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto
19h30 – Santa Missa da Festa de São Benedito seguida de apresentação de Congada
Local: Local: Capela S. Benedito - Estufa I
20h30 – Música na Praça com a Retreta Maestro Pedrinho
Local: Praça Exaltação à Santa Cruz - Centro
21h – Espetáculo Fascinação - Ícaro Cia de Dança
Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

Confira a balneabilidade das praias acessando o site da Cetesb: http://s.ambiente.sp.gov.br/html-praias/
boletim-semanal.html

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Programação de Eventos em
Ubatuba – 11 a 13 de outubro
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Informativo ACIU

HUMOR NA CIDADE

Informe da Cidade

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:

ACIU informa: Rede de Descontos

Dez candidatos disputaram cin-
co vagas no Conselho Tutelar de
Ubatuba, nesse domingo (6)
para o quadriênio 2020/2024. O
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(CMDCA) de Ubatuba divulgou
a listagem com o número de vo-
tos que cada candidato recebeu.
A lista definitiva dos eleitos será
publicada após o período de
dois dias destinado à
interposição e análise de recur-
sos.

No total, 2.549 pessoas compa-
receram às urnas para votar na
eleição realizada no domingo, 6.
Desse total, 2.515 votos foram
votos válidos, 08 em branco e 26
anularam.

A eleição transcorreu de forma
tranquila e a apuração dos vo-
tos foi realizada no ginásio
Tubão, no Centro. Todo o pro-
cesso de votação e de apuração
foi acompanhado pela promoto-
ra de Justiça, Carolina Lima
Anson, pela presidente do
CMDCA, Eunice Maria Feliciano
de Moura, e pelo presidente da
Comissão Eleitoral, Ronaldo
Roberto Nigro Filho.

A fiscalização foi composta por
conselheiros do CMDCA e os
mesários foram cedidos pela
Prefeitura Municipal de
Ubatuba. A Guarda Civil Muni-
cipal guardou as urnas e trans-
portou para os locais de votação
garantindo a segurança em todo
o processo eleitoral.

“O CMDCA, por meio da comis-
são eleitoral, seguiu o que é pre-
conizado nas resoluções do Con-
selho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(Conanda) e no Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente (ECA)
para a eleição do Conselho Tu-
telar.  Fizemos um trabalho sé-
rio comprometido e com trans-
parência e esse processo foi uma
experiência bastante
fortalecedora”, destacou a pre-
sidente do CMDCA.

Após publicação dos resulta-
dos, há um prazo de dois dias
para interposição e análise de
recursos e, em seguida, para
publicação da lista definitiva dos
eleitos.

Os conselheiros, tanto titulares
quanto os suplentes, passarão
por uma capacitação a realizar-
se no início de novembro para
aprofundar os conhecimentos
sobre seu papel na defesa do
cumprimento dos direitos de
crianças e adolescente do muni-
cípio.

Em encontro realizado na tar-
de da segunda-feira, 7, o prefei-

CMDCA de Ubatuba divulga
lista de candidatos mais votados

para o Conselho Tutelar

Da esquerda para a direita: o secretário de Assistência Social, Jailton Santos;

presidente do CMDCA, Eunice Moura; Tania, Edson e Solange; o prefeito Délcio

Sato; a servidora pública Maria Aparecida da Silva Alves dos Reis; Marcilia e Leandro;

e o chefe de gabinete, Renato Vella.

Candidatos que receberam mais votos para o Conselho Tutelar de Ubatuba. Da

esquerda para a direita: Tania Cristina dos Santos, Edson dos Santos Silva, Solange

Teixeira da Silva Ribeiro, Marcília Alves da Silva e Leandro Vieira dos Santos.

to Délcio Sato (PSD) e o chefe de
gabinete, Renato Vella, parabe-
nizaram tanto os candidatos
eleitos quanto a equipe
organizadora do processo de
eleição, representada pela pre-
sidente do CMDCA, Eunice de
Moura, pelo secretário de Assis-
tência Social, Jailton Santos, e
por Maria Aparecida da Silva
Alves dos Reis, servidora da se-
cretaria.

“Dou as boas-vindas aos novos
membros e aos reeleitos. Sabe-
mos que é um trabalho difícil e
que exige compromisso. Podem
contar com nosso apoio no que
for necessário”, destacou o pre-
feito Sato.

O Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) de Ubatuba di-
vulgou os resultados da votação
conforme segue:

Alongamento e caminhada são
opções de modalidade

A secretaria de Esportes e Lazer
informa que haverá novos locais de
atendimento para a melhor idade:

-  no bairro Monte Valério-  resi-
dência da sra. Olívia - rua do Mon-
te Valério. Atividades: caminhada

Jornal A Cidade, há 33 anos levando informação
ao leitor com credibilidade e transparência.

Melhor Idade em Ubatuba tem novos
locais de atendimento

às segundas e quartas-feiras e alon-
gamento às terças e quintas-feiras
– todas as modalidades das 8h às
9h.

- no bairro Poruba -  Posto de Saú-
de (atendendo região da Praia do
Félix até a Praia do Estaleiro). Ativi-
dades: alongamento às segundas e
quartas-feiras e caminhada às ter-

ças e quintas-feiras – todas as mo-
dalidades das 15h às 16h.

Mais informações na sede da se-
cretaria de Esportes ou pelo telefo-
ne 3836-1026 com a coordenadora
do projeto, professora Valéria.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

A nutricionista LAURA DA COS-
TA SILVA agora também faz par-
te da Rede de Descontos da As-
sociação Comercial de Ubatuba
e do Aciu Saúde.

Ela oferece brinde especial
para os associados da ACIU.

Empresa: Nutricionista Laura
Costa

Endereço: Rua Professor
Thomaz Galhardo, 454, Sala 4.

Telefone: 12 99145 0134
E-mail:

lauranutri@hotmail.com
Para obter os descontos, basta

apresentar a carteirinha da Aciu
ou o aplicativo aciubatuba app
no seu celular.

Acesse http://www.aciuba-
tuba.com.br e veja todas as em-
presas que fazem parte de nos-
sa Rede de Descontos e todos os
demais serviços que a ACIU pres-
ta à você! http://
aciubatuba.com.br/rede-de-
descontos/

(Ainda não tem a carteirinha?
Entre em contato conosco)

Sua empresa também está dis-
posta a conceder descontos em
seus produtos aos demais asso-
ciados?

Então faça contato conosco
pelo telefone 3834 1449 ou no
balcão de atendimento da ACIU.

Palestra na ACIU

Prezado associado, se sua

empresa também estiver

admitindo, acesse nosso site

www.aciubatuba.com.br

Você mesmo pode cadastrar a

vaga disponível

gratuitamente.
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Cultura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ubatuba, atra-

vés de seu Presidente, Eng.° Carlos Alberto Mendes de Carvalho,
CREA/SP nº 5060586842, nos termos do parágrafo único, Artigo
34 do Estatuto, CONVOCA os associados para a Eleição de Con-
selheiro junto ao CREA/SP, representando a AEAU, a realizar-se
em sua Sede social, sito à Rua Orlando Carneiro, n° 98, Centro,
Ubatuba/SP, no dia 21 de novembro de 2019, das 09h00 às 17h00.
As inscrições para candidatura a vaga de Conselheiro do CREA/
SP serão feitas junto a Secretaria da AEAU até o dia 13/11/2019,
conforme decidido na 9ª Reunião de Diretoria e Conselho
Deliberativo, devendo o candidato ser da modalidade civil e es-
tar quites com o CREA/SP e AEAU na data da inscrição.

Ubatuba, 10 de outubro de 2019.
Engº Civil Carlos Alberto Mendes
de Carvalho - Presidente da AEAU

Editais & Comunicados

Surf

Fábio Maradei

Um dos grandes objetivos do Cir-
cuito Brasileiro de Surf Feminino é
revelar e fortalecer o trabalho de
base, visando um futuro promissor
da categoria que vem ganhando
novo fôlego. O campeonato criado
por Wiggolly Dantas há cinco anos
tem como destaque os títulos da
Associação Brasileira de Surf Profis-
sional (Abrasp) na pro-adulto e pro-
júnior, mas nunca deixa de dar aten-
ção total às atletas mais jovens.

A etapa decisiva está confirmada
para os próximos dias 18 a 20, no-
vamente na Praia de Itamambuca,
em Ubatuba, e a nova geração terá
disputas da sub10 a sub16 entre as
amadoras. Uma das atletas que bus-
cam seu espaço será Gabriela Cury,
que nasceu em Campinas, foi mo-
rar no litoral para ter mais qualida-
de de vida e agora se dedica ao surf,
surgindo com uma das promessas
da nova geração.

A surfista de apenas 12 anos aca-
ba de sagrar-se vice-campeã do Cir-
cuito Ubatuba Pro-Surf, tanto na
faixa etária, quanto na sub18. Nos
dois últimos anos, ela chegou per-
to da final e agora espera garantir
seu lugar na decisão. Em 2017 foi a
quinta colocada na sub10 e ano pas-
sado repetiu a posição na sub12.
“Minha expectativa é tentar fazer a
final dessa vez. Esse campeonato é
muito legal. Tem várias meninas de
todo o Brasil e isso me faz querer
evoluir cada vez mais”, diz Gabi.

Surfando há três anos e meio, ela
conta da paixão pelo esporte e tam-
bém seus sonhos. “Minha família
queria que eu praticasse um espor-
te. Então fiz natação, balé, futebol,
mas o que eu amei foi o surf. Me
inspiro muito no surf da Tati
(Weston-Webb) e da Silva (Lima),
mas amo o surf do Filipe (Toledo),
do Gabriel (Medina) e do Wiggolly
(Dantas). Quero evoluir e, quem
sabe, um dia chegar no CT”, revela.

Para melhorar, os treinos são diá-
rios e complementados com nata-
ção e apneia. “Na academia Água e
Vida. Minha vó, Patrícia, era treina-

Revelação de Ubatuba quer se
destacar no Circuito Brasileiro

de Surf Feminino

dora de natação e me incentiva
muito. Os treinos dependem da
ondulação. Podem ser
Itamambuca, Praia Grande, Verme-
lha. Meu técnico, Cris Rebert, é
quem escolhe, mas treino todos os
dias”, conta a atleta, agradecendo
a mudança radical de vida.

“Nasci em Campinas e vim para
Ubatuba aos sete anos. Viemos em
busca de uma qualidade de vida
melhor, pois aqui me sinto mais li-
vre”, ressalta. “Temos muito a agra-
decer à família Dantas, pelo apoio
ao surf feminino. É muito importan-
te”, complementa a atleta, que este
ano comemorou a sua primeira vi-
tória, na etapa inicial do Ubatuba
Pro Surf, na sub12.

Inscrições - O evento é realizado
graças ao convênio firmado entre a
União, por intermédio da Secreta-
ria Especial do Esporte, do Ministé-
rio da Cidadania, e a Prefeitura
Municipal de Ubatuba, e também
conta com os patrocínios da Wizard
by Pearson, parceira oficial desde a
edição inicial, Radical T imes,
Ubadesklimp e Ubasurf Motors. Na
categoria pro-adulto, que definirá a
nova campeã nacional, Camila
Cássia, também de Ubatuba, é a
grande favorita ao bicampeonato.
Na pro-júnior, a carioca Júlia Duarte,
bicampeã brasileira júnior, chega
como líder.

Outra disputa que chama a aten-
ção e a longboard, os famosos
pranchões. Fora do mar, o Circuito
Brasileiro de Surf Feminino contará
com várias ações e atividades para
as atletas e também o público pre-
sente. As inscrições seguem aber-
tas e devem ser feitas diretamente
com a Abrasp. Informações pelo
WhatsApp (21) 99140-9715, com
Pedro Falcão.

Idealizado pelo surfista Wiggolly

Dantas, o Circuito Brasileiro de Surf

Feminino em Ubatuba é resultado

de convênio firmado entre a União,

por intermédio da Secretaria Espe-

cial do Esporte, do Ministério da

Cidadania, e a Prefeitura Munici-

pal de Ubatuba. Patrocínios da

Wizard by Pearson, Radical Times,

Ubadesklimp e Ubasurf Motors,

com apoios da Banana Wax, Pada-

ria Itamambuca, Gangster e Qui-

osque Tia Albertina, Dantas e ONG

Esmeralda. Colaboração: Fisiotera-

pia Sérgio Neri, Pono Beachwear,

Gigi Watery, Silva Indaiá Super-

mercado, Floricultura Rosa de

Sarom, Pizzaria São Paulo,

Lazybbag, EaD Unitau, Byrne e Fir-

ma. Divulgação: Waves e FMA No-

tícias. Supervisão técnica da Asso-

ciação Brasileira de Surf Profissio-

nal (Abrasp), Federação Paulista

de Surf e Associação Ubatuba de

Surf (AUS).

AULAS DE VIOLÃO
Giasone - 99141-2800

Por Marco Reale

“Diego Aguiar, vence a categoria
Open, e juntos os três campeões

carimbam passaporte para
Portugal, premiação oferecida

pela Perfect Waves, patrocinado-
ra oficial do evento”

Apresentado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Ubatuba, patrocinado
pela Perfect Waves e organizado
pela Associação Ubatuba de Surf, o
evento teve etapas alucinantes
regadas a Sol e boas ondas.Nesta
última etapa os atletas definiram os
campeões do maior Circuito Muni-
cipal de Surf do mundo, no ano de
2019.São 15 categorias diferentes
abrangendo atletas que tem menos
de 10 anos, caso da categoria Petit
bem como atletas com mais de 50
anos de idade nas categorias
Kahuna.

O grande campeão Petit do ano foi
Kailani Rennó, o prodígio de
Itamambuca faturou 2 etapas e uma
terceira colocação, além de ser vice
campeão nas categorias Estreantes
e Iniciantes.Na Feminio Sub 12 Au-
rora Ribeiro levou a melhor, a atle-
ta também foi campeã em duas eta-
pas e teve um vice campeonato,
garantindo o título da
categoria.Entre os Estreantes Sub
12, Pedro Henrique foi o campeão
de 2019, ele foi o melhor em dois
eventos e acumulou uma quinta
colocação sendo o número 1 da ca-
tegoria.

Guilherme Fernandes subiu ao
posto mais alto do pódio na
Iniciantes Sub 14, o atleta estreou
com vitória na Praia Grande, acu-
mulou um segundo e um terceiro
lugar nas etapas seguintes e foi o
campeão do circuito municipal de
surf 2019. Vencedor das 3 etapas
Lucas Lisboa foi o soberano da ca-

Gustavo Henrique e Luana Coutinho
são os campeões Profissionais do

Perfect Waves Ubatuba Pro Surf 2019
Fotos: Marco Reale

tegoria Mirim que reúne atletas de
até 16 anos de idade.Entre as me-
ninas com menos de 18 anos, Nairê
Marques reinou, ela também ga-
nhou as 3 etapas e foi a melhor do
ano.

Entre os “Old School”, Alexandre
Costinha mostrou a velha e boa
forma, levando dois canecos pra
casa e uma terceira colocação. A
lenda Carlinhos Roberto levou a
melhor entre os Kahunas, ele foi o
grande vitorioso das categorias
Longboard e shortboard. Na SUP
Wave, Kauan Terra foi o grande
campeão, com uma trajetória sem
derrotas há mais de 4 anos, ele
mais uma vez foi o destaque do
ano.Na Long Open, Marcelo Rasta
acumulou três vitórias e com mui-
ta vibração pode comemorar o tí-
tulo de primeiro lugar.

Diego Aguiar foi o soberano da
categoria Open, “Didi”, que já ven-
ceu oito vezes o evento em dife-
rentes categorias, foi o grande

campeão e de quebra ganhou uma
viagem para conhecer as ondas gi-
gantes de Portugal, oferecida pela
Perfect Waves, Diego também foi
campeão.

Luana Coutinho foi a sensação
do ano entre as profissionais fe-
minino, a experiente atleta foi
campeã na Vermelhinha do Cen-
tro e acumulou dois vice campe-
onatos para também carimbar seu
passaporte para Portugal, além de
faturar premiação em dinheiro e
troféu.

Gustavo Henrique, o “Abú”, foi o
grande campeão Pro Masculino
do Perfect Waves Ubatuba Pro
Surf 2019, Gustavo, que já havido
sido campeão Profissional no ano
de 2011, volta ao topo do pódio
para levantar o troféu e também
garante seu tour pelo país Euro-
peu com o dinheiro da premiação
no bolso.

O Ranking final está disponível
no site da Federação Paulista de
Surf www.fpsurf.com.br,  bem
como as galerias de fotos estão
nas Redes Sociais da Associação
Ubatuba de Surf.

O Ubatuba Pro Surf 2019 é apre-
sentado pela Prefeitura de
Ubatuba, têm patrocínio da Perfect
Waves, Co-Patrocínio da RikWill,
Surfly e Wizard, os apoiadores são
TriboSurf, IVA9, Rocha Real, Atmos-
fera, Uzen, Manuê, Vila do Pesca-
dor, Itamambuca Eco Resort, ACIU,
Keahana, SuperKort,DHD, Peixe
com Banana e colaboração do Can-
to do Dado, DCarle, Porto do Eixo,
Banana Wax, Emporio Cerealista,
Pistache, Fisio e Funcional, UP
Drop, Bull Wax, Apneia e Adlux.

A Supervisão é da Federação
Paulista de Surf e a organização é
da Associação Ubatuba de Surf.Luana Coutinho

Gustavo Henrique

Medida fomenta desenvolvi-
mento turístico e cultural

O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato
(PSD), assinou na manhã de segun-
da-feira, 7, o decreto n. 7182 que
outorga a praça Anchieta, em fren-
te ao Sobradão do Porto, para a Fun-
dação de Arte e Cultura (Fundart)
com a finalidade de uso específico
para atividades culturais, entre elas,
o artesanato.

Com área de 222m2, o local será
destinado a uma feira composta por
10 barracas que serão instaladas aos
sábados, a partir das 18 horas, e
durante feriados prolongados. “A
medida fomenta o desenvolvimen-
to turístico e cultural, incentivando
o livre desenvolvimento e manifes-
tação da cultura local”, destaca a
presidente da Fundart, Camila Ma-
rujo.

“Esse é o resultado de um esforço
que vem sendo articulado há mais
de dois anos”, explica a atual coor-
denadora do setorial de Artesana-
to, Marly Zucchi. “Fizemos um pro-
jeto para o local e, em conjunto com
a diretoria da Fundart, elaboramos
um regulamento que garanta que o
objetivo da feira não se perca e que

Prefeito de Ubatuba destina
à Fundart praça para
atividades culturais

as regras se mantenham, indepen-
dente de quem estiver à frente da
prefeitura. Agradeço à atual gestão
por seu compromisso com as artes”,
completa Marly.

Um dos critérios para expor e
comercializar na feira é a participa-
ção ativa nos Grupos Setoriais da
Fundart. Os detalhes do projeto
bem como o croqui estão disponí-
veis no processo administrativo SF/
6418/19. “Para além da feira, pen-
samos em um espaço cultural am-

plo que inclua o conjunto de expres-
sões artísticas, como música, dan-
ça e teatro”, acrescenta Camila.

Confira o calendário completo de
reuniões dos Grupos Setoriais da
Fundart em:

https://fundart.com.br/participe-
das-reunioes-da-fundart-2019-arte-
cultura-e-desenvolvimento/

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Visita acontecerá dia 26 de
outubro, mediante inscrição

prévia

A Jornada do Patrimônio Cultural
SP visa ressaltar a história dos mu-
nicípios, aproximar o público de
patrimônios históricos e culturais e
valorizar o potencial turístico das
cidades. Em Ubatuba será realiza-
da uma visita guiada pelo Centro
Histórico no dia 26 de outubro (sá-
bado), com duração de 90 minutos
com grupos de até 20 pessoas.

A inscrição para a visita deverá ser
realizada através do envio de nome
completo, R.G. e número de telefo-
ne para o e-mail:
contato@fundart.com.br com a
descrição “Jornada do Patrimônio
Cultural em Ubatuba” no campo
“assunto”. As visitas serão por gru-
pos de inscritos e em ordem de che-
gada, em duas turmas, das 10h às
12h e das 14h às 16h.

O evento é uma realização do Go-
verno do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa e Prefeitura Munici-
pal de Ubatuba, em parceria com
Associação Coaquira de Guia de
Turismo, Monitor e Condutor de
Ubatuba e execução da Secretaria
Municipal de Turismo e FundArt.

Conheça o roteiro cultural: Centro
Histórico de Ubatuba

Ubatuba recebe Jornada
do Patrimônio Cultural

Paço Municipal
Marco da Paz (Tratado de Paz das

Américas) – Orla da Praia do Cru-
zeiro/Iperoig

Praça da Paz (Imagem de Nossa
Senhora da Paz)

Sobradão do Porto – Praça
Anchieta

Ilha dos Pescadores
Museu Histórico “Washington de

Oliveira – Praça Nóbrega
Antigo Fórum – Praça Nóbrega
Igreja Matriz – Praça Exaltação da

Santa Cruz
Posto de Puericultura – Praça 13

de Maio
Biblioteca Pública Municipal

“Ateneu Ubatubense” – Praça 13 de
Maio

Saiba mais: http://
www.cultura.sp.gov.br/jornada-do-
patrimonio-cultural-sp-acontece-
em-outubro-no-estado/.

Serviço
Jornada do Patrimônio Cultural SP

2019
Data: 26 de outubro de 2019 (sá-

bado)
Horário: Turma I – 10h às 12h;

Turma II – 14h às 16h
Duração: 1h30
Inscrição através do e-mail:

contato@fundart.com.br
Atividade gratuita
Maiores informações pelo telefo-

ne: (12) 3833-7000 ou 3833-7001
Fonte: FundArt

Temas como segurança com a
rede elétrica e consumo conscien-
te serão reforçados por represen-

tantes da concessionária

Em comemoração ao Dia das Cri-
anças, a Elektro estará no sábado
(12), com uma ação educativa, em
Ubatuba. Ao longo do dia, crianças
e pais receberão kits educacionais
que abordam os temas: consumo
consciente e segurança com a rede
elétrica. No local, os clientes tam-
bém poderão participar de ativida-

Elektro comemora o Dia das
Crianças com ação educativa

na praia do Itaguá

Comemoração

des interativas com a premiação de
jogos, livros, DVDs, entre outros. O
objetivo é levar mais informações
sobre o uso eficiente e seguro da
energia elétrica, de modo a incen-
tivar uma cultura de consumo mais
sustentável e reduzir o número de
acidentes, garantindo mais seguran-
ça a todos. Para participar basta
comparecer na Praia do Itaguá.

Serviço
Data: 12/10
Local: Avenida Leovigildo Dias

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

Vieira, 38, Praia do Itaguá- Ubatuba
Horário: 10h às 14h

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a
melhor distribuidora de energia elé-
trica do Brasil, a Elektro tem atua-
ção em 228 municípios, sendo 223
no Estado de São Paulo e cinco no
Mato Grosso do Sul. Em uma área
de concessão de 121 mil quilôme-
tros quadrados, a concessionária
atende 2,6 milhões de clientes (6
milhões de habitantes).
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PolíciaDia da Criança

Apresentação teatral, oficinas e
atividades lúdicas compõem a
programação especial para a

criançada

Durante a semana de 12 a 20 de
outubro, o Projeto Tamar Ubatuba
traz uma programação especial re-
pleta de atrações para comemorar
a Semana das Crianças.

Dia 12 (sábado) acontecerão as
oficinas “Passarinhos de Barro” e
“Jogos Teatrais” além da apresen-
tação da peça de teatro: “Um Amor
de Passarinho”. A programação traz
a valorização da cultura indígena e
da preservação ambiental, discute
a intolerância e divulga uma men-
sagem de paz e respeito ao próxi-
mo. Neste dia, as atividades serão
realizadas pelo Grupo “UM, DOIS,
TRÊS Coletivo Teatral”, que promo-
ve o “teatro brincante” utilizando
técnicas de teatro de rua e de más-
caras e trabalhando fábulas através
de tradições populares e diversas
expressões culturais.

No dia 13 (domingo), a jornalista
e artista visual Giselle Rocha e o ar-
quiteto e fotógrafo Leandro Tupan
realizarão a oficina “Tudo Azul”,
onde crianças e adultos poderão ex-
perimentar a impressão em
cianotipia, processo fotográfico do
século XIX que cria imagens
monocromáticas azuis.

Durante toda a semana acontece-
rão diversas atividades no Centro de
V isitantes que contará com a
reinauguração do espaço infantil
“Espaço Ninho”. Destaque para o
programa “Biológo por Um Dia” que
acontece as terças e sábados a par-
tir das 14h (necessário
agendamento prévio).

Serviço
Diariamente (12/10 a 20/10/2019)
10h às 20h – CineTAMAR
(Exibição de curtas e filmes com a

temática ambiental)
10h30 - Banho na Tartaruga
(Momento Interativo com as Tar-

tarugas Marinhas)
12h30 - Enriquecimento

Ambiental
(Momento Lúdico com as  Tarta-

rugas  Marinhas)
13h - Hora do Gelo - Picolé da Tar-

taruga
(Momento Lúdico com as Tartaru-

gas  Marinhas)
14h - Oficina de Educação

Ambiental
(Sensibilização Ambiental e Arte

Educação)
14 às 16h - Pintura facial com

Urucum
15h - “Que lixo é esse?”
(Monitoria guiada especial no es-

paço temático do lixo para crianças)
*NECESSÁRIO agendamento pré-

vio

Projeto Tamar oferece
programação especial na

Semana das Crianças

16h - Alimentação Interativa
Ajude a alimentar as tartarugas

marinhas!
17h - Visita Guiada
Especial para grupos, com dura-

ção de 50min
Dias com atividades especiais
12/10 (sábado)
Inauguração do Espaço Ninho

revitalizado
Venha conhecer o novo espaço in-

fantil com presença da tartaruga de
couro (fantasia)

14h às 14h50 - Oficina “Passari-
nhos de Barro”

Moldando pássaros da nossa
fauna e ninhos de João-de-Barro
com Grupo 1,2,3 Coletivo Teatral

15 às 15h50 - Oficina de Jogos te-
atrais com palavras tupi

Com Grupo 1,2,3 Coletivo Teatral
18h - Apresentação Teatral “Um

Amor de Passarinho”
Com Grupo 1,2,3 Coletivo Teatral
13/10 (domingo)
Durante o dia - Oficina de Pintu-

ra
10 às 13h - Oficina “Tudo Azul”
Cianotipia no Tamar
17/10 (terça-feira)
Confecção de papel reciclado
Atividade realizada pelos jovens

do programa Nosso Papel de Futu-
ro

*NECESSÁRIO agendamento pré-
vio

14h - Biólogo por um Dia
12, 15 e 19/10 (terças e sábados)
Acompanhe o dia a dia da equipe

na aventura de proteger as tartaru-
gas marinhas

*necessário agendamento prévio
*Informações sobre reservas e

valores: 12 3832 6202
FUNCIONAMENTO
Durante a semana das crianças o

Centro de Visitantes estará aberto
todos os dias, de 12/10/2019 às 20/
10/2019 das 10 às 20 horas.

ENTRADAS
Adultos - R$ 21,00
Crianças acima de 1,20m, Profes-

sores, Estudantes (com documen-
to comprobatório) - R$10,50;

Crianças abaixo de 1,20 m e adul-
tos maiores de 60 anos - não pa-
gam;

Moradores de Ubatuba (cadastra-
dos ou portando algum comprovan-
te: título de eleitor, RG, carteira de
escola ou trabalho) – não pagam.

Endereço: Rua Antonio Athanásio
da Silva, 273 – Itaguá - Ubatuba/SP

Telefone: (12) 3832-6202 e 3832-
7014

Email: tamaruba@tamar.org.br

Polícia Ambiental prende dois
caçadores em Ubatuba

Policiais militares da 3ª Compa-
nhia de Polícia Militar Ambiental
Terrestre do 3° Batalhão de Policia-
mento Ambiental do Estado de São
Paulo, prenderam dois caçadores na
estrada do Rio Escuro, região sul de
Ubatuba.

Os policiais receberam uma de-
núncia anônima informando que
um veículo Ford Ranger, na cor pre-
ta, estaria estacionado na estrada
do bairro Rio Escuro e que dois ca-
çadores tinham adentrando a mata
com armas de fogo.

Os policiais viram o veículo, mas
os ocupantes fugiram ao percebe-
rem a presença deles. Durante a
perseguição, dois quilômetros adi-
ante, os indivíduos pararam o veí-
culo e empreenderam fuga à pé,
mas acabaram detidos pelos polici-
ais.

Os dois ocupantes do veículo fo-
ram submetidos à busca pessoal,
onde no bolso do condutor, foi lo-
calizado quatro cartuchos intactos
de calibre .28, e nada foi localizado
com passageiro.

No interior do veículo foi localiza-
do uma espingarda de fabricação
belga, com dois canos de calibre 28,
desmontada dentro de um saco
preto e uma espingarda de chum-
bo 6 mm, marca cbc, municiada
com um chumbo e um “pio”, usado
para atrair pássaros.

O condutor do veículo assumiu
para os policiais que sai para caçar

por esporte às vezes, e disse pos-
suir mais armas no interior de sua
residência. Na residência dele os
policiais encontraram na garagem
uma espingarda de chumbo 4 mm,
mais 2 (dois) potes de chumbo, 2
(dois) “pio” para chamar pássaros
e dentro de uma gaveta, no quarto
da residência, localizaram ainda 21
cartuchos de calibre 28 intactos.

Os dois foram presos, por porte
ilegal de arma de fogo e encaminha-
dos até a Delegacia de Polícia onde
foram indiciados por porte ilegal de
arma de fogo de calibre. Foram
apreendidas três espingardas, mu-

nições, apitos, facões e um facão.
Foi arbitrado fiança no valor de R$

3.000,00 (três mil reais) para o con-
dutor do veículo, o qual não foi
pago, ficando este recolhido a ca-
deia pública. O passageiro foi qua-
lificado como testemunha, ouvido
e liberado.

Também foi elaborado 3 (três)
autos de infração de trânsito no
veículo ford/ranger na cor preta,
recolhido ao pátio por falta de
licenciamento.

Denúncias podem ser feitas à Po-
lícia Ambiental pelo telefone
(12)3886-2200

Polícia Militar apreende
drogas no Vale do Sol

Na segunda-feira (7), após denún-
cias de que o autor do roubo na far-
mácia no Bairro Marafunda estaria
escondido em um barraco no Vale
do Sol, as Equipes de Força Tática
foram até o local da denúncia e lá
chegando, ao notar a aproximação

da viatura, um indivíduo empreen-
deu fuga para uma mata fechada,
não sendo possível localizá-lo. Den-
tro do barraco os policiais localiza-
ram uma grande quantidade de dro-
gas, entre elas, maconha, cocaína
e crack. Foi encontrado também

uma televisão e uma serra elétrica
de origem duvidosa. As drogas e os
objetos foram apresentados na De-
legacia de Polícia.

Fonte: Comunicação Social do
20ºBPM/I

Crédito: Polícia Militar

Na sexta-feira (4), com início às
10h e com duração de 12 horas,
foi realizada, nas cidades de
Caraguatatuba, Ubatuba, São
Sebastião e Ilhabela, a 6ª Ope-
ração Integrada.

A Operação foi desenvolvida
em conjunto com a Polícia Ro-
doviária Militar Estadual, Polícia
Militar Ambiental, 3°BAEP, Polí-
cia Rodoviária Federal, Polícia
Federal, Polícia Civil, Secretaria
da Fazenda Estadual e as Prefei-
turas Municipais dos quatro mu-
nicípios do Litoral Norte com as
Guardas Civis Municipais, Depar-
tamentos de Trânsito, Vigilância
Sanitária e Fiscalização de Pos-
turas.

Foram realizadas ações como
bloqueios visando à apreensão
de armas e drogas, vistorias em
veículos e em documentação,
ações objetivando combater os
ilícitos ambientais, ações
direcionadas ao comércio ambu-
lante irregular ou ilegal e ao fun-
cionamento irregular de estabe-

Publicidade

Assinatura

Classificados
Informações:
3832-4832

Polícia Militar divulga balanço da 6ª Operação
Integrada realizada no Litoral Norte

lecimentos comerciais, além do
cumprimento de mandados ju-
diciais.

Assim, como resultado da
Operação Integrada foram
registradas ocorrências impor-
tantes com os seguintes resul-
tados:

Efetivo da PM que participou
da operação: 182

Viaturas empregadas: 60
Pessoas abordadas: 515
Bloqueios: 29
Pontos de Visibilidade: 59
Estabelecimentos fiscalizados:

24
Pessoas presas : 03
Crimes de Tráfico: 01
Captura de Procurado: 02
BOPM: 12
BOPC: 04
Arma de Fogo: 01
Maconha: 00
Cocaína: 0,766
Crack: 0,077
Apreensão Moedas: 10,00

Condutores abordados: 293
Veículos vistoriados: 179
Motos vistoriadas: 84
Ônibus vistoriados: 00
Veículos de carga vistoriados:

30
CLA apreendidos: 10
CNH apreendidos: 03
Veículos removidos: 01
Motos removidos: 02
Veículo Carga removido: 00
Veículos autuados: 36
Termos de Vistoria Ambientais

lavrados: 09
Auto de Infração Ambientais

lavrados: 04
A Polícia Militar reforça a im-

portância da comunidade em
realizar denúncias através dos
números 190 e 181 do Disque
Denúncia, informando locais e
pessoas que possam estar come-
tendo crimes. Não foram
registrados homicídios durante
a Operação.

Fonte: Comunicação Social do
20ºBPM/I

Respeite a sinalização de trânsito.

Japonês da Federal discorre
sobre o tema no dia 14 de

outubro

Na noite da próxima segunda-
feira, 14, o Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto será palco
para Newton Ishii, o “Japonês da
Federal”, que fará sua palestra so-
bre os bastidores da “Lava Jato” a
as consequências para o país. Com
a duração de cerca de uma hora,
o evento, com início marcado para
às 19 horas, é aberto ao público e
será interativo com a plateia. A ini-
ciativa é da Prefeitura de Ubatuba
e os ingressos devem ser retirados
no Teatro com uma hora de ante-
cedência.

O Japonês da Federal, como fi-
cou popularmente conhecido em
todo o país, é agente classe es-
pecial aposentado da Polícia Fe-
deral (PF). Sua fama se deu por
aparecer conduzindo para cadeia
ou para justiça personalidades
importantes da República e altos
empresár ios  invest igados na
“Lava Jato”, operação que com-
bate a corrupção, tornando-se,
com isso, um dos mais populares
símbolos.

Há dois anos dedica-se a pres-
tar  consultor ia  na Lei

Palestra

“Os bastidores da Lava Jato”
é tema de palestra em Ubatuba

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

Empresário divulgue
a sua marca!

Informações: (12) 3832-4832
Quem não é visto,
não é lembrado...

Compliance, que tem como fina-
l idade combater  fraude e
corrupção corporativa; realiza
palestra motivacional, é escritor,
autor do livro “O Carcereiro”, e é
graduado em Direito. Em seu li-
vro revela sua trajetória policial,
acontecimentos que marcaram
sua vida pessoal e suas impres-
sões sobre a operação e de vári-
os personagens fora e dentro das
celas - figuras emblemáticas da
vida política e empresarial do
país.

Ishii ingressou na Polícia Federal
em 1975 e aposentou-se em 2003.
Em 2014, o Tribunal de Contas re-
vogou sua aposentadoria
conseguida pela superintendência
da PF, nomeando-o para a supe-
rintendência da PF de Curitiba,
reassumindo suas funções de che-
fia no núcleo de operações, onde
ganhou notoriedade ao participar
das ações relativas da operação
“Lava Jato”.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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MúsicaComunidade

Dia 2 de novembro, Ubatuba
vai tremer! Está chegando o VII
Ubatuba Fest Rock, tradicional
festival de rock da nossa
cidade.

Este ano o evento irá
acontecer no Blues on the
Rocks, casa antiga, mas agora
totalmente reformada que está
recebendo grandes bandas e
eventos musicais. No line up
do evento nada menos do que
3 das maiores bandas da nossa
cidade.

A banda Ostra Coisa  irá
estrear seu novo vídeo clipe da
música “Obnubilado”, gravada
pelo produtor Wagner
Rodrigues e com imagens e
edição de Eder Fausto. No
repertório, além das músicas
autorais, com destaque para a
música “Rotina” que também
está em fase final de mixagem,

Quer assinar o  “Jornal A Cidade”?
Informações: 3832-4832

Ubatuba vai tremer com
o VII Ubatuba Fest Rock

a banda trará um pool de
covers de clássicos do rock’n
roll.

Outra banda que vai
arrebentar é a Engrennagem.
Muito conhecida, a banda tem
um vasto repertório de
músicas autorais de grande
qualidade e está despontando
para o cenário nacional
abrindo shows para bandas
renomadas e participando de
grandes festivais.

Para fechar ainda teremos a
apresentação da Sondbroder
que acabou de gravar um DVD
ao vivo prestes a ser lançado
com músicas autorais.

O Ubatuba Fest Rock tem
como objetivo esse
intercâmbio musical e a
valorização dos trabalhos
autorais das bandas.

Esse evento não tem fim

lucrativo e para sobreviver
conta com o patrocínio das
empresas da cidade.
Gostaríamos de aproveitar a
oportunidade de agradecer o
Blues on the Rocks, a Clínica
Médica Costa Verde, o
laboratório Humanize, a
veterinária Itaguá, a
imobiliária Itaguá, a Simed
Home Care, a Botica Essência
manipulação, a Octavision, o
supermercado Top Stop e a
Papi l lon buffet e eventos.
Esperamos ver todos vocês lá!

Serviço
VII Ubatuba Fest Rock
Blues on the Rocks
Av. Chico Santos, 17 – Itaguá –

Ubatuba
Sábado - 2 de novembro – 22

horas
www.ubatubafestrock.com.br

Data do sorteio foi alterada
para o dia 22 de outubro

Já está disponível no Fácil – setor
de atendimento ao munícipe – a lis-
ta preliminar de inscritos aprovados
para o sorteio de vagas de ambu-
lantes, arte de verão e esportes ná-
uticos em Ubatuba.

No dia 18 de outubro, será afixa-
da listagem final dos participantes
aptos ao sorteio que, conforme de-
creto n. 7184, publicado na terça-
feira, 08, acontecerá no dia 22 de
outubro, às 9 horas, no ginásio de
esportes Benedito Pinho Filho
“Tubão”, na av. Prof. Thomaz Ga-
lhardo, Centro.

Somente poderão participar do
sorteio, os interessados que
protocolaram o pedido de inscrição
no prazo e nos termos da Lei n°
3.468/12, Lei nº 3.570/12 e Lei nº
1.680/97, com todos os documen-
tos exigidos nas Leis.

O sorteio será realizado por meio
de cédulas nominais e deverá ser
acompanhado por dois represen-
tantes da Associação dos Ambulan-
tes Autônomos de Ubatuba, um re-
presentante da Secretaria Munici-

Prefeitura de Ubatuba divulga
lista de inscritos para licença

de ambulantes

pal de Assuntos Jurídicos e por duas
pessoas escolhidas dentre os pre-
sentes.

É obrigatório que a pessoa inscri-
ta esteja presente no ato do sorteio
ou, caso sorteada, perderá a sua
vez, salvo se estiver representada
por alguém da família, com docu-
mento que possa comprovar o vín-
culo familiar, assim reconhecido

pelas legislações mencionadas no
artigo 1º deste Decreto, bem como
estar munido de atestado médico
que comprove alguma enfermida-
de do sorteado ausente, impossibi-
litando-o de estar presente na data
e hora do sorteio.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Licença de Ambulantes

Vila Picinguaba promove
cadastramento de barqueiros

Ação é desdobramento do
trabalho desenvolvido pela

comunidade
Na segunda-feira, 07, a comunida-

de da Vila Picinguaba, juntamente
com o Fórum de Comunidades Tra-
dicionais, promoveu uma ação de
cadastramento dos barqueiros que
já trabalham com transporte para
a Ilha das Couves.

Esse é um dos desdobramentos
das reuniões que vem sendo reali-
zadas com o objetivo de cumprir
uma proposta de Termo de Uso Sus-
tentável (TAUS) enviada para o Mi-
nistério Público Federal (MPF), ela-
borada em conjunto pelas associa-
ções da Comunidade da V ila
Picinguaba com apoio do Fórum de
Comunidades Tradicionais (FCT),
que formaram um Grupo de Traba-
lho de Turismo de Base Comunitá-
ria (GT TBC Picinguaba/Ilha das
Couves). O documento não se res-
tringe somente à gestão da Ilha das
Couves, mas visualiza o desenvol-
vimento de Trabalho de Base Comu-
nitária (TBC) da comunidade no ge-
ral.

De acordo com o secretário de
Turismo, Potiguara do Lago, “a pro-
posta não é só de cumprir as
condicionantes solicitadas pelo
MPF, mas também implantar novos
roteiros e ações na Vila, ações es-
sas que serão complementares à
organização da Ilha das Couves”.

Ele ainda explicou que a sugestão
do GT TBC Picinguaba/Ilha das Cou-
ves prevê várias frentes de trabalho,
como a organização de venda de
voucher único, organização e pro-
posta de gestão do resíduo sólido,
dentre outras.

A ação contou com a presença de

diversos setores da Prefeitura,
como as secretarias de Turismo,
Fazenda, Meio Ambiente, Agricultu-
ra e Pesca e Companhia Municipal
de Turismo, além da Marinha do
Brasil – todos colaborando com a
organização e o cadastro, conferin-
do todas as documentações para o
sucesso da iniciativa.

“A presença da Comtur foi funda-
mental para tirar dúvidas sobre a
entrada de veículos coletivos turís-
ticos em Ubatuba. Além disso, a
participação da Prefeitura contri-
buiu para estreitar a relação entre
o órgão e a comunidade”, frisou
Potiguara.

Rafaela de Castro Paula, morado-
ra da Vila, avaliou o cadastramento
positivamente. “Fiquei muito feliz
em ver que todos querem o melhor
pra Vila e pra Ilha, e que estamos
conseguindo plantar a sementinha
da união lá no fundo da cabeça ou
coração de cada um. Isso mostra
que estamos no caminho certo.
Gratidão por fazer parte desse gru-
po e ajudar na construção de tudo
isso”, comemorou.

“É muito importante a união de
todos os envolvidos na questão da
Ilha das Couves. As instituições,
como Prefeitura e Marinha assu-
mindo seu papel fundamental na
parceria do processo de
ordenamento do uso púbico da Ilha
das Couves; o protagonismo da co-
munidade da Picinguaba, com o
apoio do FCT, na construção de um
projeto de Turismo de Base Comu-
nitária para a Ilha... O conjunto des-
ses esforços contribui muito para
que, finalmente, a Ilha possa ser
cuidada da melhor forma possível”,
concluiu o articulador do FCT, San-
tiago Bernardes.

Turismo de Base Comunitária
O Turismo de Base Comunitária

(TBC) é um programa do Governo
Federal que fomenta o Turismo
gerenciado pelas comunidades tra-
dicionais. Em Ubatuba, há um de-
partamento na secretaria de Turis-
mo destinado a cuidar desse pro-
grama.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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Dança

Stand Up Comedy

Matheus Ceará promete muitas
risadas em Ubatuba

A Ícaro Companhia de Dança, fo-
mentada e produzida pela Artesofia
Produção Cultural e pelo Instituto
Sergei Diaghilev e com direção ar-
tística de Glauco Fernando, apre-
senta no Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto, em Ubatuba,
no domingo (13), às 21 horas, Fas-
cinação – uma homenagem à can-
tora Elis Regina.

Criado por Glauco Fernando - em
2010 - o espetáculo traça um recor-
te de 14 canções da trajetória de Elis
Regina (1945-1982), considerada
um dos grandes nomes da música
popular brasileira por sua potência
vocal e interpretação artística. Su-
cessos como Arrastão, Águas de
Março, Maria Maria, Canto de
Ossanha e extratos de Atrás da Por-
ta são reinventados sob o olhar da
maestrina com carreira internacio-
nal, Beatriz De Luca. A trilha sono-
ra funciona como uma narrativa cri-
ada especialmente para este espe-
táculo e é acompanhada pelos bai-
larinos da Ícaro Companhia de Dan-
ça.

Ficha técnica
Coreografia e figurinos: Glauco

Fernando
Música: repertório da cantora Elis

Regina entre 1965 e 1980
Produção da Trilha Sonora: Beatriz

De Luca

A primeira apresentação da Ícaro
Companhia de Dança em Ubatuba
acontece no domingo (13/10), às
19h, com o espetáculo By Chopin –
inspirado nas obras musicais do pi-
anista Frédéric Chopin.

A obra foi criada por Glauco
Fernando e está em circulação na-
cional desde o primeiro semestre
deste ano. Trata-se de um
neoclássico que utiliza recortes de
onze músicas do pianista polonês,
Frédéric Chopin (1810 - 1849). A
composição coreográfica, figurinos
e personagens deste espetáculo são
inspirados na commedia dell’arte,
forma de teatro popular improvisa-
do que começou no século XV na
Itália e se desenvolveu na França
até o século XVIII. Companhias
itinerantes percorriam toda a Euro-
pa para realizar as apresentações
em ruas, praças públicas ou até
mesmo em pequenos palcos adap-
tados.

Ficha Técnica
By Chopin (2019)

C o re o g ra f i a  e  f i g u r i n o s :
Glauco Fernando

Música: repertório do pianis-
ta Frédéric Chopin

Iluminação: José Luiz Gioia
Cenário: Oscar Matella
Produção Executiva e roteiro:

Flávio Roberto Andrade Freitas
Duração: 45 minutos
Elenco:  Caio Amaral, Glauco

Fe r n a n d o,  J u l i a  V i l a r i n h o,
N ico l e  G o m es ,  S tefa n i e
Takahashi, Tily Garcia e Willian
Ferreira

Serviço
By Chopin - Ícaro Companhia

de Dança

Ícaro Companhia de Dança
apresenta by Chopin em Ubatuba

Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

Domingo | 13 de outubro | às
19h00

Valores:
R $  3 0 , 0 0  ( i nte i ra /s etor

plateia) e R$ 15,00 (meia-entra-
da/setor plateia)

R$ 20,00 (inteira/setor popu-

lar) e R$ 10,00 (meia-entrada/
setor popular)

Vendas: em Ubatuba na
Supernerds Informática (Rua Dr.
Esteves da Silva, nº 120 – loja 07)
ou pelo site da Mega Bilheteria

Teatro Municipal de Ubatuba -
Praça Exaltação da Santa Cruz, nº
81/201 – Centro – Ubatuba Telefo-
ne: (12) 3833-1191

Ícaro Companhia de Dança apresenta
Fascinação no Teatro Municipal

Cenário: 02 Atelier Cenográfico
Produção Executiva, iluminação e

roteiro: Flávio Roberto Andrade
Freitas

Duração: 40 minutos
Elenco: Caio Amaral, Glauco

Fernando, Julia Vilarinho, Nicole
Gomes, Stefanie Takahashi, Tily
Garcia e Willian Ferreira

Serviço
Fascinação - Ícaro Companhia de

Dança
Teatro Municipal Pedro Paulo

Teixeira Pinto

Domingo | 13 de outubro | às
21h00

Valores:
R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00

(meia-entrada)

Vendas: em Ubatuba na
Supernerds Informática (Rua Dr.
Esteves da Silva, nº 120 – loja 07)
ou pelo site da Mega Bilheteria

Teatro Municipal de Ubatuba -
Praça Exaltação da Santa Cruz, nº
81/201 – Centro – Ubatuba Telefo-
ne: (12) 3833-1191

Musicais

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: “Até que a
morte nos separe – destruindo re-
lacionamentos desde sempre”

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.

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
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

Valor Promocional: R$ 30,00 + 1 kg de alimento não perecível
4 ingressos: R$ 100,00 + 4 litros de leite

Vendas:
Na internet no site Ingresso Digital e no Sympla:

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

Telefone: (12) 3833-8160

Entrada é um 1 kg de alimento
não perecível que deverá ser

trocado pelo ingresso uma hora
antes do espetáculo

No sábado e domingo, dias 26 e
27, o Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto recebe o musical “O
Jardim Da Meia Noite”.

Baseado no livro “Tom’s Midnight
Garden” da escritora Phillippa
Pearce, o musical conta a história
de Tom, um garoto que é mandado
contra a sua vontade a passar al-
guns dias com seu casal de tios em
uma velha mansão no século 19, a
fim de escapar do contágio de ca-
tapora que seu irmão menor con-
traiu. Depois de poucos dias de ab-
soluto tédio a quarentena de Tom
se transforma numa aventura
libertadora, quando ele viaja de
volta no tempo e conhece uma so-
litária menina, Tita, com quem tra-
va uma amizade que mesmo sem
que eles tenham consciência irá se
tornar eterna.

Este é um texto que nos leva a fa-
lar sobre o que é se tornar adulto e

O Jardim da Meia Noite será
apresentado em Ubatuba

Espetáculo acontece dia 20 de
outubro, às 18h, no Teatro

Municipal e marcará o
descerramento da placa em
homenagem a Pedro Paulo
Teixeira Pinto, ex-prefeito e

criador da Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba

A consagrada banda ubatubense
Lira Padre Anchieta convida para
uma apresentação única, a cantora
e compositora Jane Duboc, junta-
mente com o maestro e pianista
Ogair Júnior. O show acontece dia
20 de outubro no Teatro Municipal
Pedro Paulo Teixeira Pinto, às 18h e
integra a programação de aniversá-
rio de Ubatuba.

O repertório reúne composições
de Ivan Lins, Celso Viáfora, Tom
Jobim, Egberto Gismonti, WillLee e
Mick Jagger, além de canções con-
sagradas na voz de Jane. A apresen-
tação conta ainda com a participa-
ção dos alunos do projeto Lira do
Amanhã – de iniciação musical da
Banda.

Além do belíssimo espetáculo, o
projeto tem por finalidade principal
realizar o encontro musical de uma
das grandes cantoras brasileiras
com a Banda Lira Padre Anchieta,
proporcionando aos músicos locais
a oportunidade de vivenciarem o
que há de melhor na música nacio-
nal e internacional, através das
obras e arranjos criados pelo ma-
estro Ogair Júnior, que regerá a ban-
da nesta apresentação.

O encontro da cantora Jane Duboc
e do maestro Ogair Júnior com a
Banda Lira Padre Anchieta marcará
ainda um momento de grande im-
portância: o descerramento da pla-
ca – nomeação do Teatro Munici-
pal em homenagem a Pedro Paulo
Teixeira Pinto, ex-prefeito e criador
da Fundação de Arte e Cultura de
Ubatuba, falecido em julho deste
ano, e que sem dúvidas deixou um
enorme legado cultural para o mu-
nicípio.

Jane Duboc
Jane Duboc é uma das mais res-

peitadas e versáteis cantoras brasi-
leiras. Nasceu em Belém do Pará e
iniciou sua carreira cantando blues
e rock em bares, nos EUA. Voltou
ao Brasil e tornou-se uma das pro-
fissionais mais requisitadas para
gravações de coros/jingles. Nos
anos 80 alcançou o sucesso popu-
lar com as músicas Chama da Pai-
xão, Sonhos, Besame e outros hits.

Tem mais de 20 discos lançados no
Brasil e no exterior e é considerara
uma das 100 maiores vozes da mú-
sica brasileira, em eleição da revis-
ta Rolling Stones.

Ogair Júnior
Ogair Júnior é professor da Fun-

Banda Lira convida Jane Duboc
e maestro Ogair Júnior

dação das Artes de São Caetano,
uma das mais respeitadas institui-
ções de ensino musical do país. Le-
ciona piano popular, práticas em
grupo e é o maestro da Big Band
Salada Mista. Assina a direção mu-
sical de diversos shows e foi indica-
do ao Prêmio Bibi Ferreira 2014 (ca-
tegoria melhor diretor musical) pelo
espetáculo Palavra de Mulher com
Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia
Rosa. Já se apresentou na
prestigiada Sala São Paulo, conside-
rada uma das melhores do mundo
para música instrumental, regendo
apresentações de João Bosco e
Toninho Ferragutti. Como maestro
e arranjador da Big Band Salada
Mista já fez show com Virgínia Rosa,
Jane Duboc, Ivan Lins e outros
renomados artistas.

Serviço
Banda Lira Padre Anchieta convi-

da Jane Duboc e maestro Ogair
Júnior

Data: 20 de outubro | 18h
Local: Teatro Municipal Pedro Pau-

lo Teixeira Pinto
Endereço: Praça Exaltação da San-

ta Cruz, 22 – Centro.

Entrada: 1kg de alimento não pe-
recível

*Retirada de ingressos 1 hora an-
tes do espetáculo na bilheteria do
Teatro

*Descerramento da placa em ho-
menagem a Pedro Paulo Teixeira
Pinto – 17h

Fonte: FundArt

Jane Duboc e Ogair Júnior

encontra o seu próprio lugar no
“jardim”. Por meio deste encontro
de seres de gerações distantes pre-
tendem que cada um na plateia, por
um estante que seja, se sinta crian-
ça, adulto ou muito velho, que exa-
tamente como Tom, descubra que
é sim possível viajar no tempo, e
que neste caso, o teatro é uma má-
quina do tempo.

Serviço
O Jardim da Meia-Noite
Sábado - 26/10 às 20:00hs
Domingo - 27/10 às 18:00hs
Ingressos: 1 kg de alimento não

perecível

Troca dos ingressos, nos dois dias,
uma hora antes da cada espetácu-
lo.

Contagem regressiva para o lançamento em todas as
plataformas digitais do Brasil do dueto entre o já consa-
grado cantor Daniel com um dos maiores fenômenos
infantil da música nacional, Guilherme Martinez, que
cantam juntos a música “Nossa Senhora”. A estreia será
neste sábado, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora da
Aparecida e também Dia da Criança.

O dueto faz parte de um projeto do Santuário Nacio-
nal com o escritório do cantor sertanejo e será divulga-
do por uma das maiores gravadoras do mundo. A car-
reira de Guilherme Martinez é administrada pelo pro-
dutor Arnaldo Saccomanni.

Para muitos críticos da música, essa apresentação é
considerada um dos maiores musicais do país. A jovem
cantora Larissa Manoela também participa do show, que
contou com a presença de 70 músicos no palco, que
cantaram para cerca de 100 mil pessoas.

A estrela infantil de Caraguatatuba já conta com oito
trilhas sonoras gravadas em quatro novelas do SBT. Gui-
lherme Martinez fez participação em 32 programas de
TV, além de participar de dois realitys shows na Rede
Globo, o The Voice Kids e o Super Chefinho, com Ana
Maria Braga. Ele teve a oportunidade cantar em 320
shows com os maiores astros da música do país, como
Ivete Sangalo e Wesley Safadão, além do Daniel.

Guilherme começou a cantar aos três anos de idade.

Estrela infantil grava dueto com cantor Daniel

A vocação é de família. Seu pai, Israel Martinez, tam-
bém é músico e durante muitos anos se apresentou em
barzinhos de Caraguatatuba. E foi assim, acompanhan-
do o pai nos ensaios da banda, que tudo começou.
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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

Edital de ProclamasAcontece na Cidade
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.

WILLIAN DE SOUZA CARRAZEDO MOUTA e BIANCA FIGUEIREDO LEITE. Ele, nascido em
São Paulo, SP, aos 04/10/1994, técnico de obras de distribuição, solteiro, domiciliado e
residente à Rua Antonio Salvador, 37, Vila Canaã, na cidade de Itatinga, SP, filho de ELISEU
CARRAZEDO MOUTA e JANIR DE SOUZA. Ela, nascida em Ubatuba, SP, aos 06/02/1999,
desempregada, solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Marino Elidio Vieira,
235, Sumidouro, filha de FAUSTINO VIEIRA LEITE e APARECIDA ELZA FIGUEIREDO LEITE.

JOÃO GABRIEL FERREIRA GONÇALVES e NAYARA DE JESUS PEREIRA. Ele, nascido em
Pindamonhangaba, SP, aos 01/12/1994, auxiliar de manutenção, solteiro, domiciliado e
residente nesta cidade, à Avenida Felix Guisard, 358, Perequê-Açú, filho de GERALDO LUIZ
FERREIRA GONÇALVES e VERA LUCIA DOS SANTOS. Ela, nascida em São Mateus, ES, aos
03/11/1989, balconista, solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Prof. Thomaz
Galhardo, 1313, Centro, filha de SEVERINO DOS SANTOS PEREIRA e VALDINA MARIA DE
JESUS PEREIRA.

RONALDO PETERSON FERRETTE STAFF DOS SANTOS e ALINE MACIEL DE GOIS. Ele, nas-
cido no Guarujá, SP, aos 24/10/1985, vendedor, solteiro, domiciliado e residente nesta ci-
dade, à Rua Sete de Setembro, 530, Estufa Dois, filho de JURACI JORGE DOS SANTOS e
TANIA REGINA FERRETTE STAFF. Ela, nascida no Guarujá, SP, aos 05/04/1990, do lar, soltei-
ra, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Sete de Setembro, 530, Estufa Dois, filha de
VIVALDO ALVES DE GOIS e ANANETE MACIEL.

JOÃO PAULO VIEIRA e LUANA TAVARES DE OLIVEIRA. Ele, nascido em Taubaté, SP, aos
05/01/1989, pintor de paredes, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, à Rodovia
Oswaldo Cruz, 1458, Mato Dentro, filho de JOÃO CARLOS VIEIRA e CLEUSA MARIA CURSINO
VIEIRA. Ela, nascida em Ubatuba, SP, aos 12/05/1991, salgadeira, solteira, domiciliada e
residente nesta cidade, à Rodovia Oswaldo Cruz, 1458, Mato Dentro, filha de JOSÉ RINALDO
DOS SANTOS OLIVEIRA e ELIANE TAVARES.

WILLY LOPES DIAS e SANDRA FRANÇA BRACCO. Ele, nascido em Santos, SP, aos
01/08/1979, marceneiro, divorciado, domiciliado e residente nesta cidade, à Rodo-
via BR-101, Km 40, casa nº 14, Praia Vermelha do Norte, filho de JAIRO DIAS e
MARIA CRISTINA LOPES DIAS.  Ela, nascida em Santos, SP, aos 31/03/1985,
nutricionista, solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rodovia BR-101, Km
40, casa nº 14, Praia Vermelha do Norte, filha de ALVARO BRACCO e FERNANDA
FRANÇA BRACCO.

LORRAN FERREIRA SOARES e TALITA DA ROCHA. Ele, nascido em Ubatuba, SP, aos
09/07/1994, guincheiro, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, à Rua Brasilianita,
14, Ipiranguinha, filho de TEREZINHA FERREIRA SOARES. Ela, nascida em Ubatuba, SP,
aos 26/03/1996, do lar, divorciada, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua
Brasilianita, 14, Ipiranguinha, filha de JOSEFA ELIETE VIEIRA DA SILVA.

EDVALDO MARTINS RODRIGUES e THALITA GOMES RAIS. Ele, nascido em Ubatuba, SP,
aos 02/07/1984, chefe de cozinha, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, à Rua
Piauí, 105, Centro, filho de SAULO RODRIGUES FILHO e MARIA CLEUZA ALVES MARTINS.
Ela, nascida em São Paulo, SP, aos 22/04/1998, telemarketing, solteira, domiciliada e resi-
dente nesta cidade, à Rua Piauí, 105, Centro, filha de WLAMIR RAIS e REGINA LUCIA GO-
MES.

LEONARDO SANTANA DA SILVA e BRONILHA AUGUSTA CUSTODIO. Ele, nascido em
Suzano, SP, aos 13/01/1991, marceneiro, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, à
Rua Araponga, 323, Taquaral, filho de CÍCERO FERREIRA DA SILVA e CELINA DE SOUZA
SANTANA. Ela, nascida em Ubatuba, SP, aos 25/03/1980, diarista, solteira, domiciliada e
residente nesta cidade, à Rua Maria Madalena Charleaux, 200, Aptº 24, Bloco I, Taquaral,
filha de EVADINA CUSTODIO.

ANTONIO FERNANDES FIRMINO DOS SANTOS e ROSÂNGELA DE FÁTIMA PIRES DUARTE.
Ele, nascido em Itapissuma, PE, aos 21/06/1961, balconista, divorciado, domiciliado e resi-
dente nesta cidade, à Rua dos Nazarenos, 467, Silop, filho de SEVERINO FIRMINO DOS
SANTOS e OLIVIA FILIPE DOS SANTOS. Ela, nascida em Boituva, SP, aos 16/12/1966, do lar,
divorciada, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua dos Nazarenos, 467, Silop, filha de
ROQUE DUARTE e IZOLINA PIRES DUARTE.

LUCAS REIS BENJAMIN e PRISCILA DE AMORIM PEREIRA. Ele, nascido em Caçapava, SP,
aos 10/03/1991, secretário escolar, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, à Rua
Paraíso, 155, Perequê-Açú, filho de DARCY DE QUEIROZ BENJAMIN e ANGELICA APARECIDA
SIQUEIRA REIS. Ela, nascida em Caraguatatuba, SP, aos 20/01/1993, auxiliar de sala, soltei-
ra, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Paraíso, 155, Perequê-Açú, filha de CARLOS
HENRIQUE PEREIRA e ROSANA DIAS DE AMORIM.

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

Ciclista,
nunca ande

na contramão
na ciclofaixa!

Respeite a
sinalização
de trânsito.

Primeiro Encontro de Blogueiras
e Influencers de Ubatuba arrecada

1 tonelada de alimentos
O Primeiro Encontro de

Blogueiras e Influencers de
Ubatuba, aconteceu no Cen-
tro de Capacitação Profissio-
nal de Ubatuba e reuniu 35
participantes com o objetivo
de arrecadar alimentos para o
Fundo Social de Solidarieda-
de. A ação arrecadou 1 tone-
lada e meia de alimentos. Or-
ganizado e criado por Suelen
Saragosa e tendo como madri-
nha a primeira dama Sandra
Sato, o evento teve a presen-
ça do coach Adriano Oliveira
que deu a palestra “O pouco
que você tem pode ser muito
pra quem não tem nada”. As
blogueiras que mais arrecada-
ram  alimentos e que ganha-
ram o desafio foram: 1° Louise
Belard, 2° Anabelly Saragossa
e 3° Nathália Mel.

Todos os envolvidos na reali-

O Lions Clube de Ubatuba
promoveu um jantar festivo no
Ubatuba Palace Hotel para a vi-
sita do governador de Distrito
do Clube, Carlos Prado e sua
esposa Tereza. Estavam
engajados na realização desta
receptividade em Ubatuba, os
Lions Clubes de Caraguatatuba,
de Ilhabela, de São Sebastião e
Ubatuba que fazem parte da di-
visão do Litoral Norte.

Alguns clubes do nosso distri-
to, Lc5 pip Augustin Soliva
também estiveram presentes,
Lions de Suzano, os clubes
Guarulhos, (centro e Maia)
São José dos Campos
esplanada, Aparecida e
Caraguatatuba mar.

O Lions Clube de Ubatuba é
presidido por Hicham Chaar e
as solenidades foram

zação do evento foram de tra-
balhos voluntários. Como for-
ma de incentivo, o fotógrafo
Ernesto Zambon ofertou 12
books digitais para as partici-

pantes, assim como o DJ, a ca-
bine de fotos e muitos comer-
ciantes locais que ofertaram
brindes para as vencedoras do
desafio.
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Ubatuba recebe visita do Governador
de Distrito do Lions Clube

conduzidas pelo orador Cícero
Assunção. Além dos associados
e convidados estiveram pre-
sentes também representantes

do Rotary Club de Ubatuba e o
presidente da Associação Co-
mercial de Ubatuba, Marcio
Maciel.
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Programação traz espetáculos
gratuitos, além de oficinas e
palestra, que acontecem em

diferentes bairros

“Arte, Contaminação e Luta contra
Intolerâncias – 100 anos do
nascimento da Bauhaus (1919 –
2019)” é o tema da quarta edição
do FePET – Festival de Pequenos
Espaços Teatrais de Ubatuba, que
começou na quinta-feira, 10, e vai
até o dia 20 de outubro. O evento é
uma realização da Officina ArtAud,
Produções AgoráArte, Fundação de
Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart)
e Prefeitura Municipal de Ubatuba,
com patrocínio de diferentes
empresas.

A edição deste ano conta com a
participação de 16 grupos de
teatro que farão apresentações
em 12 espaços distribuídos por
diferentes bairros da cidade. Além
disso, será realizada no dia 17 de
outubro a palestra “A Escola
Bauhaus e suas heranças”, às 14
horas, na Biblioteca Municipal
Ateneu Ubatubense.  Toda a
programação é gratuita.

O festival  é produzido em
Ubatuba por artistas locais e vem
sendo realizado desde 2016. O
evento surgiu com os objetivos de
fomentar o intercâmbio cultural
na cidade, estimular o contato do
público com a arte, bem como
desenvolver e aprimorar os
grupos e a produção artística
local.

Segundo V itorio Colacchio,
idealizador do projeto, a cada ano
o festival  aumenta o raio de
atuação e efetiva a ideia de levar
teatro para toda a cidade de forma
simples e com baixo custo. “É
importante ressaltar que, desde
2018 a Fundart patrocina e apoia
as ações do FePET e, por este
motivo, viabiliza a remuneração
dos artistas envolvidos no festival.
Este é um ponto fundamental para
concretizarmos os objetivos de
qual idade e crescimento do
evento, além de f irmar o
completo respeito e incentivo

Festival dos Pequenos Espaços Teatrais é
destaque no mês de aniversário de Ubatuba

para o desenvolvimento
profissional dos artistas locais”,
completa Vitorio.

Escola Bauhaus

O tema escolhido para este ano –
Arte, Contaminação e Luta contra
Intolerâncias – 100 anos do
nascimento da Bauhaus (1919 –
2019) – enaltece a escola que
estimulou a reunificação do ser
humano complexo, resgatando a
sensibilidade e completude do
artista e não só a técnica, a teoria e
a especialização. Para Vitorio, “arte
é sempre uma expressão política,
então desejamos contemplar o
público com apresentações que
manifestem a necessidade cada vez
mais urgente de explorar e ampliar
os diálogos acerca das
intolerâncias”.

Confira a programação completa
do festival:

Quadro
Endereço dos locais

AMAFS – Associação dos
Moradores e Amigos da Folha Seca:
travessa da Folha Seca, 187 – Folha
Seca

Biblioteca Municipal: Praça 13 de
Maio, 52 - Centro

CERE Itamambuca: rua 40, n. 42 -
Itamambuca

Convívio das Artes: av. São Paulo,
279 – Perequê-Açu

E.E. Áurea Moreira Rachou: rua
Pe. J. Bayler – Sertão da Quina

Espaço Consciência: rua Tupi, 103
– Barra da Lagoa

Espaço Menestrel: rua Salvador
Corrêa, 224 - Centro

Gaiato: rua das Palmeiras, 200 -
Ipiranguinha

Instituto da Árvore: rua Usina
Velha, 593 - Pedreira

Projeto Namaskar: rua Del Rey,
186 - Sesmaria

Ubatuba em Foco: rua Simões,
133 – Perequê-Mirim

Fonte: Fundart e Secretaria de
Comunicação / PMU
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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.

Publicidade

Assinatura

Editais

Informações:

(12) 3832-4832

Anuncie
com a gente!
Informações:
3832-4832

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE

INF: 3832-4832

Publicidade

Assinatura

Editais
Informações:3832-4832

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

EAB IMÓVEIS vende lote de 620m², licencia-
do, na praia do Promirim, com projeto aprovado
pelo Condephaat. Planta com 2 pavimentos, com
direito a vista para o mar. Rua bem arborizada,
sem saída. A 350m da praia. 400 mil. (12) 3845-
3303. Zap (12) 99611-7382

EAB IMÓVEIS vende sítio com 44 mil m² de
área, 20 mil m² de reserva, 3 casas, bangalô,
quiosque gourmet, piscina e vista espetacular
para a Ilha Anchieta, Praia de Santa Rita e Saco
da Ribeira. Escriturada. 1.800.000. (12) 3845-
3303. Zap (12) 99611-7382

LOTES
COMERCIAIS

EM ITAMAMBUCA
EAB IMÓVEIS vende lotes comerciais em
Itamambuca, únicos disponíveis. De frente à
avenida principal de acesso à praia. A partir
de 600 mil. (12) 3845-3303. Zap (12) 99611-
7382.

LOTES
RESIDENCIAIS

EM ITAMAMBUCA
EAB IMÓVEIS vende lotes residenciais no
prolongamento do loteamento Itamambuca.
500m² cada. Excelente localização: próximos
ao comércio, a 800m da praia. Escritura defi-
nitiva. A partir de 350 mil. (12) 3845-3303. Zap
(12) 99611-7382. EAB IMÓVEIS vende lotes na Vila Barbosa,

sertão de Ubatumirim, de 300m², 430m² e 600m²,
a partir de 30 mil. Próximos a ponto de ônibus,
com porteira e água em abundância. Documen-
tação de posse. (12) 3845-3303. Zap (12) 99611-
7382

EAB IMÓVEIS vende chácaras em Sesmarias
do Sertão de Ubatumirim, próximas à cachoeira
do Trombador, de 1785m² e 1335m², com fundos
para o rio. Documentação de posse, ambas com
casa simples. A partir de 180 mil. (12) 3845-3303.
Zap (12) 99611-7382

EAB IMÓVEIS vende área de 8.700 m², no Alto
do Ipiranguinha, com topografia e processo de
regularização fundiária. 290 mil. (12) 3845-3303.
Zap (12) 99611-7382

EAB IMÓVEIS vende prédio comercial de
190m² na esquina da avenida principal de aces-
so à praia de Itamambuca. Com rentabilidade.
Escritura definitiva, IPTU, bombeiro. 1.000.000.
(12) 3845-3303. Zap (12) 99611-7382.

EAB IMÓVEIS vende casa geminada no Jar-
dim Samambaia. 2 dorms, 1 suíte, 2 vagas, quin-
tal. 180m² de terreno. 86m² de área construída.
350 mil. (12) 3845-3303. Zap (12) 99611-7382

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.

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.

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

Anuncie
com

a gente!
Informações:
3832-4832

PREVISÃO DO TEMPO - UBATUBA FONTE: CPTEC/INPE

Anuncie com a gente!

Informações: 3832-4832

EMPREGOS DIVERSOS

BREVE
ESTACIONAMENTO

Avenida Dona Maria

Alves, 513. Centro.

Tel.: 99129-0130

Evento será restrito a profis-
sionais que trabalham com
educação; ação terá cunho

social

Após sete anos, a Prefeitura
de Ubatuba, junto com a secre-
taria de Educação e Fundo So-
cial de Solidariedade, retoma
um evento tradicional: a Festa
em comemoração ao Dia do
Professor, celebrado nacional-
mente no dia 15 de outubro.

O evento é direcionado exclu-
sivamente para os profissionais
que trabalham nas unidades da
Rede Municipal (funcionários
administrativos, merendeiras e
agentes educacionais também
estão incluídos) e acontece na
próxima segunda-feira, 14, a
partir das 21 horas, no Centro
de Convenções Alfredo Bischof.

Os convites serão retirados na
própria unidade escolar em
que o funcionário trabalha e
dão direito a um acompanhan-
te. Para efetuar a retirada do
ingresso, é necessário levar um

Dia do Professor
Festa em comemoração ao Dia do Professor

acontece na segunda, 14, em Ubatuba

quilo de alimento não perecí-
vel por convite (no máximo,
dois).

Professores das rede estadu-
al e rede privada de ensino que
desejarem participar, devem
efetuar a troca do alimento na
sede da secretaria de Educa-
ção, que fica na rua de Gastão
Madeira, 101, centro.

Os alimentos arrecadados se-
rão doados para o Fundo Soci-
al  de Solidariedade de
Ubatuba. A instituição ainda
vai marcar presença no even-
to, responsável pela praça de

alimentação que vai
comercializar comes e bebes
durante a festa.

A atração principal é a Banda
Palace – uma banda tradicional
em eventos e bailes, que possui
um vasto repertório, e que deve
animar a festa por quatro horas.
Uma de suas integrantes, Cecí-
lia Militão, ficou conhecida após
sua participação no quadro No-
vos Talentos, do Domingão do
Faustão e, posteriormente, no
The Voice Brasil.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Aniversariante da Semana

Rua Olinto de Carvalho, 100 – Centro – Ubatuba-SP

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512

Escola de Dança

No dia 4 de outubro, a
pequena Isadora
comemorou 4 anos e a sua
irmã Maria Eduarda, a
Duda, que aniversariou no
dia 11, completou 6 anos,
recebendo os cumprimentos
de amigos e familiares, em
especial da irmã Maria Clara,
do papai Jair Marques e da
mamãe Heloísa, com os
votos de muitas felicidades,
paz, amor e um futuro
repleto de alegrias e
conquistas. Parabéns
meninas, nós amamos
vocês!

Muitas felicidades Isadora e Maria Eduarda!

Aprenda 2 técnicas que se
complementam

Duração do curso: 8h
Data do curso: consulte datas

disponíveis
Horário: das 09h às 12h (2 dias

de curso)

CARGA HORÁRIA: 08 horas
MODALIDADE: Curso Livre
PÚBLICO ALVO: Profissionais

da estética ou da área da saúde
(Esteticista, Fisioterapeuta,
Biomédico, Farmacêutico, Enfer-
meiro, Massoterapeuta) com
habilitação em estética que
queiram aprimorar seus conhe-
cimentos e aprender a realizar
o procedimento de maneira cor-
reta e criteriosa.

RESULTADOS ESPERADOS:
Capacitação dos alunos na rea-
lização da técnica.

METODOLOGIA: Curso com

Oportunidade

Curso de Pedras Quentes e
Bambuterapia acontecem
no Spa Segredos da Alma

aula teórica e prática, onde to-
dos os alunos recebem o proce-
dimento e realizam entre si.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Preparação do ambiente
• Teoria e Prática

de Massagem das Pedras Quen-
tes e Bambuterapia

• Localização e função de cada
chackra (centros energéticos do
corpo)

• Tipos de pedras e suas fun-
ções energéticas e emocionais

• Higienização das pedras e for-
no

• Tipos de óleos para massa-
gem

• Indicações, contra-indicações
e efeito da massagem

REALIZAÇÃO: Segredos da
Alma

INFORMAÇÕES: Tel: (12)
981998547

e - m a i l :  l i l i a n a l v e s . t e r a -
peuta@gmail.com

Consulte agenda de cursos

A equipe de professores do
Broadway Talent, curso de Tea-
tro Musical da Experimental de
Dança de Ubatuba, é formada
por profissionais de São Paulo e
do Rio de Janeiro, que todas as
sextas-feiras vem à Ubatuba
para aulas e ensaios.

O curso teve início em agosto
desse ano, com o objetivo de
oferecer subsídios técnicos e ar-
tísticos aos alunos interessados
em vivenciar o universo dos
musicais. Para a primeira estreia
no palco, eles estão a todo va-
por na montagem de três mo-
mentos especiais do espetáculo
Aladdin, da Experimental de
Dança, que acontecerá em de-
zembro, no Teatro Municipal de
Ubatuba.

Paralelamente às aulas em
Ubatuba, os profissionais estão
atuando em projetos importan-
tes, com renomados artistas, o
que traz ainda mais proprieda-
de ao curso.

Nick Vila Maior é um exemplo.
Professor de canto do Broadway
Talent, o profissional acaba de
ser contrato como jurado do
Programa “Canta Comigo”, de
disputa musical, exibido todas as
quartas-feiras pela Rede Record,
sob o comando do apresentador
Gugu Liberato.

Ester Elias, também professo-
ra de canto do curso, estará ao
lado de Miguel Falabella duran-
te o mês de outubro, para um
trabalho musical em São Paulo,
a convite do próprio ator e dire-
tor.

Ester atuou em “Annie, o Mu-
sical”, além de vários trabalhos
também com a direção de
Falabella.

Outro professor do curso,
Gabriel Malo, está à frente da

Professores do curso de teatro
musical da Experimental atuam

com grandes celebridades

Nick Vila Maior Jurado do Canta

Comigo da Record

O coreógrafo Gabriel Malo coordena testes de audição de Chaves.

direção coreográfica de “Chaves
– Um Tributo Musical”, que está
em cartaz com grande sucesso
de bilheteria em São Paulo, re-
cebendo na plateia a presença
de vários artistas.

“Eu sempre busco oferecer aos
alunos da Experimental a opor-
tunidade de grandes vivências
artísticas, como essa. Ver nossos
alunos em contato com grandes
nomes do Show Business é uma
grande satisfação, pois sei que
eles aprenderão muito com es-
ses profissionais, que trazem
uma outra visão da cena artísti-

ca, com novas experiências e
vivências mais profissionais”,
salienta Brisa Diamante, direto-
ra da Experimental de Dança de
Ubatuba.

A Experimental de Dança de
Ubatuba fica na Rua Prof.
Thomaz Galhardo, 64.

Para saber mais sobre a esco-
la: www.experimentaldedan-
ca.com.br

Ester Elias atua com Miguel

Falabella em novo projeto do dire-

tor.

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.

Jornal A Cidade, há 33 anos levando informação
ao leitor com credibilidade e transparência.

Publicidade - Assinatura - Orçamento de Editais
Informações: (12) 3832-4832 - Rua Conceição, 180 - Centro - Loja 12 - Galeria Passeio Santa Fé


