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Leia a matéria completa na página 9

O VII Ubatuba Fest Rock,

evento que já se consagrou

como tradicional festival

de rock da cidade será

realizado este ano no Blues

on the Rocks no dia 2 de

novembro, a partir das 22

h, com a participação de 3

das maiores bandas locais:

Ostra Coisa, Engrennagem

e Sondbroder.

O produtor do Ubatuba

Fest Rock, Alexandre

Sofiatti (foto), concedeu

uma entrevista que você

acompanha na pág. 6

A “Mansão do Tenório”,
local izado no canto
esquerdo da praia de
mesmo nome, foi
interditado pela V igilância
Sanitária da Prefeitura de
Ubatuba na manhã de
terça-feira, 15 ao constatar
que o estabelecimento
lança efluentes diversos da
cozinha diretamente na
costeira e no mar sem que
haja qualquer l igação à
tubulação de esgoto.

A interdição do local
ocorre após inúmeras

Os eleitores que não
fizerem o cadastramento
biométrico até 19 de
dezembro terá o título
cancelado, obter em-

24.000 eleitores de
Ubatuba poderão ter o

título eleitoral cancelado

Van de turismo irregular
é apreendida em Ubatuba

préstimos em bancos
públicos, renovar matrícula
em estabelecimento oficial
de ensino, inscrever-se em
concursos públicos, obter

passaporte e não poderão
votar nas eleições
municipais de 2020.
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Estabelecimento irregular
no Tenório é interditado
pela Vigilância Sanitária

denúncias de crime
ambiental formaliza-das

junto ao órgão. Os detalhes
estão na pág. 5

Iluminação da orla de três praias é
entregue como parte das comemorações

do aniversário da cidade

FISCALIZAÇÃO - Uma van que estava sem os documentos de autorização de
entrada e permanência em Ubatuba foi apreendida no sábado,12. O veículo
efetuava o desembarque de passageiros, quando foi abordado pela fiscalização
da Companhia Municipal de Turismo – Comtur.  Leia matéria completa na Pág. 6

Primeiro concurso de canto de Ubatuba
“Eu sou a voz” será realizado no Teatro Municipal

O Teatro Munic ipal
Pedro Paulo Teixeira
Pinto recebe no
sábado,  2  de
novembro, às 19 h, o
primeiro concurso de
canto de Ubatuba: “Eu
sou a voz”.

Realizado por Rayana

Crepaldi  Escola de

Música,  o concurso

será apresentado por

Jonas Almeida e os

ingressos já estão à

venda.

Detalhes na pág. 6

Produtor do Ubatuba Fest Rock
concede entrevista sobre evento

A noite de quarta-feira, 16,
foi marcada pela entrega
simbólica da iluminação em
LED da orla de três praias –
Enseada (instalação de 48
luminárias), Itaguá
(substituição de 97

Canudos de plástico são proibidos
em todo o Estado de São Paulo

Procura-se um youtuber - Editorial Pág. 2

luminárias) e avenida
Iperoig (instalação de 72
luminárias em 32 postes) –
como parte das
comemorações dos 382
anos de Ubatuba.

Além da valorização da

beleza e do espaço, a ação
visa oferecer mais
segurança para as pessoas
que transitam pelos locais.
Ao todo, 10 praias serão
contempladas.
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Fim de semana promete ondas e muito surfe
Além de Circuito Brasileiro Feminino de Surf e Festival Sesh Surf, a cidade também

promove o tradicional Circuito de Águas abertas. Acompanhe na pág. 5
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Poesia

Quintana e Suassuna no céu
Suassuna é um pândego,
Quintana, muito comedido;
o paraibano escreve como quem brinca
e o gaúcho burila palavras introspectivas;
Quintana tenta tocar a rabeca do nordeste,
e ri como quem ri por último;
Suassuna aperta os foles da gaita gaúcha
e ri no começo, meio e fim;
ambos sob as asas e o divertimento
do Anjo Serafim.

Félix Cabral

O pão é um dos alimentos mais anti-
gos e apreciados do mundo. Para mui-
tos, um bom café da manhã deve ter
sucos, frutas, leite, mas não é café da
manhã se faltar o pão. De tão importan-
te o alimento ganhou um dia só para ele:
16 de outubro, quando comemora-se o
Dia Mundial do Pão. A data foi instituí-
da em 2000, em Nova York, pela União
dos Padeiros e Confeiteiros

Apesar da grande variedade disponí-
vel atualmente, a essência de sua recei-
ta permanece à mesa: uma combinação
de farinha, água, sal e fermento que, ao
longo do tempo, foi enriquecida com
grãos, temperos, embutidos, carnes,
queijos, legumes, verduras, cremes,
chocolate e frutas.

Acredita-se que os primeiros pães fos-
sem feitos de uma mistura de cereais
com água, quando colocada sobre uma
pedra quente, transformava-se em uma
espécie de massa densa e saborosa.
Apesar de ainda não ser conhecido
como pão, a “coisa” era gostosa e saci-
ava a fome em dias de caça fraca.

Segundo historiadores, o pão como
conhecemos hoje, fermentado e macio,
foi produzido pela primeira vez há cer-
ca de 6 mil anos e teria surgido junta-
mente com o cultivo do trigo, na região
da Mesopotâmia, onde atualmente está
situado o Iraque.

Pesquisas mostram que o Egito anti-
go foi o berço do pão moderno. Esca-
vando ruínas egípcias os arqueologistas
encontraram pedras primitivas usadas
para moer grãos e câmaras para
cozimento. As vantagens da fermenta-
ção e o consumo do pão mais semelhan-
te ao que comemos hoje, eram utiliza-
das pelos egípcios há 4.000 anos a.C. No
Egito, o pão pagava salários, campone-
ses ganhavam três pães e dois cântaros
de cerveja por dia de trabalho.

O primeiro pão fermentado teria sido
descoberto por acaso pelos egípcios, a
partir dos restos de massa deixados num
recipiente de um dia para o outro. Isso
ocorre porque se uma massa (sem qual-
quer fermento adicionado) deixada ao
ar, vai naturalmente fermentar. Em fun-
ção das condições de temperatura e
umidade, o tempo necessário para a fer-
mentação natural pode variar de entre
4 a 8 horas, mas a massa acabará por
fermentar. Se antes de assar a massa se
retirar uma porção da massa fermenta-
da, obtêm-se o fermento para a próxi-
ma fornada. A esta forma de fermenta-
ção chama-se fermentação natural ou
massa velha.

As primeiras padarias surgiram em
Jerusalém, após o contato com os egíp-
cios, com quem os hebreus aprenderam
melhores técnicas de fabricação e obti-
veram a receita. Pouco tempo depois,
já existia na cidade uma famosa rua de
padeiros.

Hoje o valor do pão está em ser um
alimento barato, nutritivo e muito sau-
dável. O alimento está presente na mesa
de todas as classes sociais, e são muitos
os tipos de pães, desde os mais baratos
e populares até os mais sofisticados.  

Por volta de 50 a.C., o conhecimento
do pão espalhou entre os Gregos, Ro-
manos e Saxões. Os romanos foram os
primeiros a terem um moinho rotativo
e no tempo de Cristo, mais de 250 pa-
darias comerciais na Roma produziam
meio milhão de pães diariamente.

Durante séculos, fazer pães era uma
arte, mas em 1676 a invenção do mi-
croscópio levou a identificação de mi-
crorganismos microscópicos, incluindo
o fermento.

O ano de 1800 foi conhecido como os
“Anos Dourados” para os panificadores.
Aperfeiçoamento nos processos de
moer e novos variedades de trigo e le-
veduras foram desenvolvidos. Padarias
comerciais caseiras refinaram seus pães,
mas a massa continuava não tendo um
crescimento consistente. Como sempre
o resultado era um pão grosseiro e den-
so.

Somente em 1859, Louis Pateur, o pai
da microbiologia moderna, descobriu
como o fermento funcionava. Alimen-
tando-se de farinha de amido, o fermen-
to produzia dióxido de carbono. Este gás
expande o glúten na farinha e faz a mas-
sa de pão crescer.

No século XVII, a França se tornou o
centro de fabricação de pães de luxo,
com a introdução dos modernos proces-
sos de panificação. No Brasil, os pionei-
ros na atividade de panificação foram os
imigrantes italianos e as primeiras in-
dústrias do segmento surgiram em Mi-
nas Gerais, passando rapidamente para
os grandes centros. Hoje, a paixão pelo
pão faz com que cada brasileiro consu-
ma por ano, 33,5 quilos, mas, mesmo
com toda essa disposição, o apetite dos
brasileiros ainda é menor do que dos
chilenos, argentinos e uruguaios.

Pães, assim como massas, batatas,
mandioca e cereais, são alimentos ricos
em carboidratos. Os carboidratos são a
base da nossa alimentação e a primeira
fonte de energia que o nosso corpo
usa. Uma dieta pobre em carboidratos
pode trazer efeitos indesejados, como
fraqueza, mal-estar, desidratação, per-
da de massa magra, menor resistência
a infecções, dentre outros problemas.
Para o bom funcionamento do organis-
mo, 50 a 60% das calorias que nós inge-
rimos devem vir dos carboidratos. O
pão, por si só, não engorda, o que en-
gorda é o consumo excessivo de
carboidratos, bem como de qualquer
outro macronutriente, como proteínas
e gorduras.

Então, viva o pão e todos os padeiros!

Pão de fermentação lenta
Ingredientes:
2 xícaras de farinha de trigo comum
2 xícaras de farinha de trigo integral
1 1/2 colher de chá de sal
1 colher de chá de fermento biológico

para pão
2 xícaras e meia de água a tempera-

tura ambiente

Modo de preparo:
Planeje o seu pão com antecedência.

Você deve preparar a massa e deixar
fermentando de 8 a 12 horas. Quanto
mais tempo deixar a massa fermentar,
mais leve fica, melhor o resultado. Em

A pão e água

uma tigela grande de preferência vidro
ou cerâmica, misture os ingredientes se-
cos primeiro. Depois acrescente a água
aos poucos misturando bem até obter
uma massa homogênea. Você pode usar
uma espátula para fazer este processo.
Na realidade e bem simples e rápido de
fazer. Basta apenas hidratar os ingredi-
entes secos e a sua massa estará pron-
ta. Sem sovar, sem bater, sem nenhum
esforço a não ser misturar.

Esta é a consistência ideal da massa
após misturar os ingredientes. Tudo o
que você deve fazer nesta fase da recei-
ta é hidratar os ingredientes secos com
a água apenas misturando com uma
colher ou espátula e removendo o que
gruda nas laterais da vasilha para que
toda massa fique uniforme. Depois que
a massa estiver misturada cubra o pra-
to com um filme plástico e deixe des-
cansar em qualquer lugar de sua cozi-
nha. Em cima da mesa do balcão... onde
for mais conveniente. Este é o processo
de fermentação lenta. Deve durar de 8
a 12 horas. Neste período a massa vai
crescer e ficar bem aerada e leve. Esta é
a aparência da minha massa depois de
8 horas fermentando.

Depois disto providencie uma super-
fície onde possa trabalhar a massa. Pode
ser uma mesa ou uma tábua como a que
eu usei. A minha mesa é de pedra e não
tem como fazer nada na superfície, por
isto preciso do auxílio de uma tábua.
Enfarinhe bem para a massa não gru-
dar e deixe um pratinho com farinha
perto para quando você precisar usar
mais. Com o auxílio da espátula separe
a massa das laterais do prato para re-
mover com mais facilidade.

Remova a massa do prato com cuida-
do usando a espátula e coloque na su-
perfície enfarinhada. A massa é bem
mole. Não se assuste, isto é normal, e o
pão vai ficar bom no final. A massa fer-
mentou e está crescida e bem aerada,
mas mesmo pode ser removida com fa-
cilidade do prato. Não trabalhe muito a
massa. Modele rapidamente porque a
massa de fermentação lenta não neces-
sita e não deve ser trabalhada muito.

Comece a modelar a massa em forma-
to de bola. Você pode fazer isto com
uma espátula simplesmente dobrando
a massa para dentro com o auxílio da
farinha para não grudar.

Não tem necessidade de usar as mãos
para modelar. Eu geralmente consigo
fazer direitinho com a espátula. Faz
menos sujeira e como a massa é bem
mole, a tendência ao usar as mãos para
modelar é que a massa grude muito nas
mãos.

Continue dobrando a massa para den-
tro com a espátula puxando a farinha
junto quando fizer a dobra da massa. O
objetivo é formar uma bolinha sem tra-
balhar muito a massa.

Quando a bolinha estiver mais ou
menos formada use as mãos
enfarinhadas para terminar de modelar
e continue puxando com a espátula para
arredondar como mostra a imagem
abaixo. Não sove e nem bata a massa,
apenas modele delicadamente.

A bolinha está pronta, e você pode
perceber como a massa é leve e cheia
de bolhas. Por este motivo a massa não
deve ser muito manuseada para man-
ter a leveza e as bolhas que vão deixar o
pão lindo depois de assado.

Depois que a bolinha estiver formada,
coloque um pedaço de papel vegetal
(manteiga) na mesa ou onde estiver tra-
balhando, enfarinhe e remova a bola de
massa com cuidado para cima do papel.
Dê uma ajeitadinha na bola se este mo-
vimento fez com ela que perdesse o for-
mato. É bem fácil fazer isto porque a
massa enfarinhada não vai grudar.

Uma vez que a bola estiver
posicionada no papel vegetal
enfarinhado, polvilhe mais farinha na
superfície da massa. Cubra com uma
toalha para deixar crescer. Colocar o
papel vegetal embaixo da massa facili-
ta muito na hora de colocar na panela
de ferro.

Passado uma hora de crescimento,
coloque a panela de ferro e a tampa
no forno e ligue em uma temperatu-
ra alta de mais ou menos 240°C. Mar-
que 30 minutos e deixe a massa pro-
tegida onde estava para crescer por
mais meia hora enquanto o forno
aquece.

Muito importante usar LUVAS DE
PROTEÇÃO bem boas para manusear
a panela quente. Todo cuidado é pou-
co para evitar queimaduras. Com o
auxílio das luvas remova a panela do
forno, sem a tampa de preferência.
Coloque a panela em um lugar segu-
ro. Em cima do fogão ou uma super-
fície que resista ao calor.  Asse por 30
minutos com a tampa e depois mais
15 minutos sem a tampa. Se você não
tiver uma panela de ferro, não se pre-
ocupe. Este pão pode ser feito em
qualquer panela que possa ir ao for-
no, desde que não tenha alça de ma-
deira, plástico ou borracha. O ideal é
que a panela tenha tampa para que a
casca fique mais crocante. E se você
não tem uma panela que vai ao for-
no, não se preocupe também. Pode
fazer e assar em assadeira de pão
normal, ou até mesmo em uma frigi-
deira funda que possa ir ao forno.  

Bom Apetite!

A turma do Haroldo

Helena era mãe solteira e tinha
uma filha com sete anos de ida-
de. Viviam felizes até o dia em
que descobriu que Daniela esta-
va com leucemia. Breves sinto-
mas e de uma hora para outra o
diagnóstico. Tão logo começaram
as sessões de quimioterapia,
Daniela perdeu os cabelos e por
mais que a mãe tentasse conven-
ce-la, se recusava a voltar para a
escola.

Buscando todas as formas de
animar a filha de voltar à escola,
Helena comprou-lhe uma peruca
e insistiu para que Daniela a usas-
se.

Contra sua vontade, a menina
foi para a escola com a peruca.

Durante o recreio, um de seus
colegas tirou-lhe a peruca. A me-
nina sentiu-se totalmente humi-
lhada com os risos dos outros alu-
nos e disse que nunca mais vol-
taria a estudar.

Helena ficou descontrolada e
desesperada, sem saber o que
fazer.

Mais tarde foi a farmácia com-
prar um remédio e lá chegou cho-
rando.

Um funcionário acolheu-a e su-
geriu que sentasse um pouco
para se acalmar. Depois de con-
solada pelo rapaz, Helena contou
a sua história e para a sua surpre-
sa o rapaz se comoveu tanto que
se prontificou a ajuda-la.

Assim o fez.
Nas suas horas de folga foi ao

hospital para saber mais sobre a
doença. Foi também à escola e
conversou com os diretores e
professores para saber o que eles
poderiam fazer para ajudar
Daniela.

O rapaz ainda arrumou tempo
para ir visitar os colegas da meni-
na e conversou com os pais para
que orientassem seus filhos a
aceitar a colega de volta. Conver-

Nós apoiamos o

SABIÁ

Careca
sou com as crianças estimulando-
as a fazerem cartas e cartazes pe-
dindo que Daniela voltasse à es-
cola.

Foi um longo e árduo trabalho.
Certo dia a menina acordou e

disse à mãe que iria voltar para a
escola, pois tinha recebido mui-
tas cartas e cartazes dos colegas
pedindo que voltasse. Assim de-
cidiu que na segunda feira iria à
escola.

Na segunda feira a mãe colocou
a peruca na filha e foram para a
escola.

No meio do caminho a menina
parou, olhou para a mãe, tirou a
peruca e disse:

Mãe, eu estou morrendo de ver-
gonha, mas vou assim mesmo,
sem peruca.

Helena ficou toda orgulhosa
pela coragem e disposição de
Daniela.

A sala estava fechada. Com mui-
to medo a menina chegou e abriu
a porta.

Lá encontrou todos os seus co-
legas com as cabeças raspadas.

Os pais haviam se reunido e de-
cidido raspar as cabeças dos filhos
para que a menina se sentisse
igual aos outros.

E tudo começou com a dedica-
ção de um balconista de farmá-
cia.

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

É muito comum percebermos que
muitas crianças adotam aquele
brinquedo preferido, um cobertor, um
paninho, sua chupeta, um boneco de
borracha macio de quem ela não larga
de jeito nenhum. Esses objetos que
envolvem essas cenas nos primeiros
meses de vida são objetos transacionais
que trazem à criança uma sensação de
conforto e acalento. Ela morde, aperta,
mantém ali um relacionamento e uma
diferenciação entre ela e o objeto. Coloca
naquele cobertor, por exemplo, seus
afetos positivos e negativos.

Tais objetos estão próximos da criança
em momentos especiais: na hora da
alimentação, e mesmo com a mamadeira
ou peito, ela está agarrada no paninho
ou num determinado boneco,
apertando-o, com uma imensa sensação
prazerosa. Na hora de dormir,
geralmente, agarra seus paninhos ou
bonecos e, geralmente, mais facilmente
pega no sono.

Para os adultos esses objetos parecem
ter vida própria e para criança, eles
realmente têm vida própria. Recebem
nomes, apelidos, são levados para todo
canto e, quando saem da vista da criança,
geram um sofrimento imenso para os
pequenos. Tudo isso porque fazem parte
dos vínculos afetivos criados por elas.

Os objetos vão sendo deixados de lado
à medida que a criança vai se
desenvolvendo, socializando-se e
descobrindo o mundo nos primeiros
passos, quando começa a andar sozinha,
a falar e a desenvolver outras formas de
contato social. Neste momento, vamos
perceber que ela passa a ficar com seu
objeto preferido nas horas de dormir, por
exemplo, quando está na cadeirinha do
carro ou em algum momento de maior
relaxamento. Isso deve ocorrer por volta
dos 3 aos 5 anos, época onde vai para
escola e seu “objeto companheiro” pode
ficar em casa ou guardado em sua
mochila - o que é saudável justamente
para se desvincular deles sem traumas.

É com a “ajuda” desse brinquedo que
a separação da mãe vai acontecendo.
Nem todas as crianças os terão; algumas
demoram mais, outras adotam até

Por que as crianças se
apegam a objetos?

mesmo o comportamento de “chupar o
dedo”, enrolar o cabelo, pegar no dedão
do pé. Todos eles são parte deste
momento e descoberta do mundo, de si
e do outro, e certamente são igualmente
expressivos para o desenvolvimento
infantil.

Jamais os pais devem retirá-los
repentinamente da criança porque será
traumático para elas mas por outro lado,
incentivá-los a leva-los a todos os lugares
dificulta a desvinculação, natural do
desenvolvimento saudável da criança.
Cada uma no seu tempo, vai deixando-
os de lado.

Neste tempo tão corrido, quando os
pais precisam se desdobrar para todas as
necessidades do lar, pare um tempinho
e observe seus filhos. A cada dia de um
bebê, de uma criança, de um
adolescente, você perceberá a riqueza de
detalhes, as mudanças e o milagre da
vida, afinal eles crescem e amadurecem
um dia após o outro e aquilo que tem
tanta importância para eles um dia,
deixarão de ter no futuro, só os vínculos
parentais que não!

AULAS DE VIOLÃO
Giasone - 99141-2800

O nosso tempo
Existe tempo para todas as coisas.
Tempo de falar e tempo de se calar, tempo de avançar e tempo de

esperar. Tempo de ir e tempo de voltar. Tempo para recomeçar, e tem-
po para parar, existe tempo para descansar. Existe tempo para pensar
e agir. Tempo de correr, plantar e colher!

E o que será que você está fazendo com o seu tempo?
Será que estamos gastando o nosso tempo da maneira correta? Ou

estamos jogando fora algo que é tão valioso no nosso dia-a-dia?
A vida passa rápido, num piscar de olhos podemos não mais estar

aqui. Num piscar de olhos tudo pode mudar! Estamos aqui só de pas-
sagem, esperando o voo para embarcar.

Então, gaste tempo investindo na sua família, gaste tempo, investin-
do nos seus sonhos. Gaste tempo fazendo o que você gosta. Não te-
nha medo, não perca tempo! Corra, mova-se!  Trabalhe, conquiste,
realize.

Sonhe alto.
Se dedique, acredite, confie! Aproveite enquanto há tempo.

Enquanto assistimos passivamen-
te o avanço das manchas de óleo
contaminando as praias do nordes-
te – que já atingiu 178 praias de 72
municípios de 9 estados do Nordes-
te sem que fosse apontada a sua
origem, os responsáveis e pior, sem
que fossem adotadas medidas efe-
tivas de contenção, um estabeleci-
mento em Ubatuba foi interditado
pela Vigilância Sanitária por lançar
efluentes domésticos diretamente
no mar.

O detalhe interessante é que o lo-
cal interditado está localizado numa
das praias mais movimentadas da
cidade, no Tenório, e o despejo ir-
regular lançado ao mar, entre pe-
dras da encosta, era de conheci-
mento de muitos turistas e mora-
dores que viam, sentiam o cheiro
mas custavam acreditar que se tra-
tava mesmo de lançamento de es-
goto.

Realmente, em plena era onde o
que mais se fala é na importância
da preservação do meio ambiente
é difícil acreditar que isso aconteça
assim, à luz do dia, de frente para o
mar, num dos lugares mais bonitos
e movimentados de Ubatuba, vin-
do de uma propriedade conhecida
não à toa como “Mansão do
Tenório”.

Várias denúncias de crime
ambiental foram formalizadas jun-
to ao órgão competente e deram
em nada até que um vídeo circulou
nas redes sociais e então a fiscali-
zação e a interdição ocorreu!

O estabelecimento deverá perma-
necer interditado até que compro-
ve-se que as adequações necessá-
rias tenham sido de fato realizadas,
ou seja, que o despejo dos efluentes
passem a ser conectados à tubula-
ção de esgoto.

É claro que irão providenciar mas
também é claro que muitas pesso-
as comuns irão lá, ainda que só de
curiosidade, checar se daquele
balaio não sai mais nenhum gato,
ou rato!

A pergunta é: quantas outras pro-

priedades não fazem o mesmo nes-
sa cidade? Quantos outros prédios,
residências, mansões e estabeleci-
mentos comerciais não estão fazen-
do nesse exato momento o mesmo
sem que ninguém denuncie, insista
na denúncia, persista mais uma vez
ou sem que alguém grave um vídeo
e o publique comprovando o des-
pejo de material sem tratamento
em rios, afluentes ou diretamente
no mar?

Fiscalização espontânea não exis-
te. A fiscalização só ocorre median-
te uma provocação que se dá atra-
vés da formalização de uma denún-
cia ou como vimos, através de um
vídeo que deixe bem claro onde é e
o que de fato ocorre naquele local.
E quem o grava não precisa se iden-
tificar nem dizer muita coisa princi-
palmente quando as imagens falam
por sí, ainda que não tenham a
tecnologia de transmitir o cheiro.
Basta dizer algo do tipo: “Eu estou
em Ubatuba, na praia da
Maranduba, em frente a este esta-
belecimento comercial onde funci-
ona uma pousada e esta é a situa-
ção que se encontra hoje, dia 17 de
outubro de 2019”. Só não esquece
de filmar o entorno comprovando
o local e não tão somente o supos-
to crime ambiental. Para ficar per-
feito o vídeo e não restar dúvidas
quando ele foi gravado, evitando
assim que alguém conteste sua
data, é só mostrar a capa da última
edição de um jornal, de preferên-
cia o “A Cidade”, claro! Depois, é só
encaminhar o vídeo para todos os
grupos de que participa nas redes
sociais e lógico, também para o jor-
nal A Cidade que o divulgaremos em
nossa fan page que conta com um
público bem notável.

Quem sabe com tamanha boa in-
tenção pela preservação da saúde
pública e do meio ambiente, não se
revela um novo youtuber? Materi-
al para inaugurar um novo estilo de
canal é que não vai faltar!

Melissa Schirmanoff

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
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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

Palestra na ACIU

Sullivan Ubatuba Bar Cerveja-
ria. Uma porta aberta ao mun-
do das cervejas. Mais de 100
rótulos de cervejas locais,
artesanais brasileiras e do mun-
do todo. Petiscos, porções e co-
midas de boteco. Drinques espe-
ciais e bebidas diferenciadas. A
maior variedade de cervejas de
todo o litoral de São Paulo, em
Ubatuba. Localizado na esquina
mais movimentada e badalada
da cidade. Bandas de música ao
vivo e ambiente Rock e Pop.

A EMPRESA OFERECE DE DO-
MINGO Á QUINTA-FEIRA:

* 10%  no pagamento em di-
nheiro;

* Couvert Artístico de cortesia
para 1(uma) pessoa em mesas
de 4 (quatro) pessoas;

* Chopp degustação de todas
as torneiras da casa, para o ani-
versariante (no dia do aniversá-
rio), em consumos superiores a
R$150,00 (cento e cinquenta re-
ais).

Empresa: Sullivan Bar Cerveja-
ria.

Endereço: Rua Guarani 828.
Itaguá.

Telefone(s): +55 (12) 99767
8498.

E-mail:
sullivanubatuba@gmail.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.

Equipe do IBGE irá visitar um
total de 28.981 domicílios

A Prefeitura de Ubatuba parti-
cipou na sexta-feira, 11, de reu-
nião de planejamento e acom-
panhamento do Censo
Demográfico 2020, organizada
pela Agência São Sebastião do
IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Participa-
ram do encontro representantes
do gabinete do Prefeito, das se-
cretarias de Assistência Social,
Comunicação, Educação, Meio
Ambiente e Saúde, bem como
da Câmara Municipal, da Asso-
ciação Comercial de Ubatuba e
do Fórum de Comunidades Tra-
dicionais.

Realizado a cada 10 anos, o
censo ou recenseamento
demográfico é o estudo que per-
mite fazer um retrato extenso e
profundo da população brasilei-
ra e de suas características
socioeconômicas. A pesquisa
será feita em todo o Brasil,
correspondendo a uma área de
mais de 8 milhões de quilôme-
tros quadrados, 5.570 municípi-
os e cerca de 71 milhões de ha-
bitantes. As informações do Cen-
so são fundamentais para o de-
senvolvimento e implementação
de políticas públicas e para a re-
alização de investimentos, tan-
to do governo quanto da inicia-
tiva privada.

O encontro em Ubatuba socia-
lizou informes sobre a
metodologia a ser aplicada nas
visitas aos domicílios do muni-
cípio, apresentou os mapas que
auxiliarão na coleta de dados, as
necessidades de apoio para a
equipe local do IBGE, o calendá-
rio dos processos seletivos para
contratação de recenseadores e
esclareceu dúvidas dos partici-
pantes.

Em Ubatuba, serão visitados
um total de 28.981 domicílios,

Censo Demográfico 2020 é tema
de reunião em Ubatuba

inclusive aqueles em áreas con-
sideradas de interesse estatísti-
co como os quilombos e as al-
deias indígenas, e serão instala-
dos dois postos de coleta de
apoio ao trabalho dos recense-
adores: um na região Central
(para bairros do Norte, Oeste e
Centro) e outro na região Sul.

A estimativa do IBGE para 2019
é de que a população atual de
Ubatuba esteja em 90.719 pes-
soas. “O Censo 2020 é que irá
dar um retrato atualizado da
população”, informou Marcilio
Quirino de Oliveira Filho, coor-
denador de área do Censo 2020.

A equipe do IBGE reforçou a
importância de que os presen-
tes ajudem a divulgar os proces-
sos seletivos para que a popula-
ção da cidade se inscreva. Está
em andamento um concurso
para seleção de um agente
censitário operacional e um co-
ordenador censitário para a
subárea, , com base em
Caraguatatuba e término de ins-
crição em 15 de outubro. O IBGE
realizará ainda dois processos
seletivos para contratação de
um total de 93 recenseadores e
10 supervisores.

IBGE Educa

O IBGE atua há mais de 80 anos
em pesquisas sobre o Brasil, seu
território e sua população e re-
força-lo como fonte de informa-
ções junto à sociedade é outro
aspecto importante nesse pro-
cesso de organização do Censo
Demográfico.

Para isso, durante a reunião foi
apresentada a iniciativa do IBGE
Educa, que busca aproximar alu-
nos e professores das informa-
ções sistematizadas pelo IBGE. O
portal traz propostas de ativida-
des e recursos para os professo-
res e conteúdos adequados para
alunos de várias idades, com in-
formações atualizadas e varia-
das sobre as diversas realidades
brasileiras. Para saber mais so-
bre o IBGE Educa, visite a pági-
na: www.educa.ibge.gov.br.

A próxima reunião de atualiza-
ção sobre o Censo está prevista
para o início de 2020.

Para mais informações sobre o
Censo 2020 em Ubatuba, o con-
tato é (12) 3892-1593 email:
marciliooliveira@ibge.gov.br

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Os eleitores que não fizerem
o cadastramento biométrico
até 19 de dezembro terá o títu-
lo cancelado, obter emprésti-
mos em bancos públicos, reno-
var matrícula em estabeleci-
mento oficial de ensino, inscre-
ver-se em concursos públicos,
obter passaporte e não pode-
rão votar nas eleições munici-
pais de 2020.

A biometria obrigatória abran-
ge 449 municípios do Estado de
São Paulo, entre eles Ubatuba.

O cadastramento biométrico

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...

24 mil eleitores de Ubatuba poderão
ter o título eleitoral cancelado

encerra-se em 19/12/2019, ou
seja, falta pouco tempo.

O eleitor que não comparecer
até esta data terá o título CAN-
CELADO, podendo ter suspenso
o seu CPF, e não poderá:

- votar nas eleições municipais
de 2020;

- obter empréstimos em ban-
cos públicos;

- renovar matrícula em estabe-
lecimento oficial de ensino;

- inscrever-se em concursos
públicos;

- obter passaporte.
Apresente os documentos: RG

ou CNH, comprovante de ende-
reço recente e título eleitoral, se
possuir.

Horário de atendimento: de
segunda a sexta-feira das 09:00
às 18;00 horas.

O Cartório Eleitoral estará
aberto também nos seguintes
dias (sábados, domingos e feri-
ado): 19/10; 09/11; 15/11; 30/11;
01;12; 07/12 e 08/12, das 8h às
13h.

Compareça ao Cartório Elei-
toral, Praça 13 de Maio, 238 –
Centro.

Justiça Eleitoral
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Artigo

Editais & Comunicados

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS DE UBATUBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação dos Estudantes Universitários de Ubatuba, CONVOCA

todos os seus Associados para a apreciação de suas contas em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede, situada a rua
Gastão Madeira, 395, centro, Ubatuba- SP, no dia 16/11/2019, as 10hs.

Art.34. A assembleia Geral se reunirá ordinariamente na segunda quin-
zena dos meses de abril e novembro de cada ano, com a finalidade de:

• Na segunda quinzena de abril, para leitura do relatório anual, apre-
ciação da prestação de contas e do balanço referente ao exercício ante-
rior;

• Na segunda quinzena do mês de novembro, para eleição e aprova-
ção do orçamento.

Ubatuba, 16 de outubro de 2.019.
Angélica Silva Evangelista - Presidente A.E.U.U.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da COOPERATIVA DE TRABALHO NA COLETA,

SEPARAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS URBANOS E SIMILARES – RECICLE
JÁ. CNPJ: 04.005.246/0001-07   IE:701.111.034.113  NIRE:35.4000.60484. Rua
Hans Staden, 458, Sala 02 Centro CEP 11.680-000 Ubatuba – SP. Contato: 012
997399321 Email: reciclejabrasil@gmail.com. De acordo com o previsto no Es-
tatuto Social em vigor, convoca os cooperados e cooperadas, em dia com as
suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 30 de Outubro de 2019, na Rua Hans Staden, nº 458, sala 02,
Centro, Cep. 11680-000, Ubatuba, SP, às 18h00, em 1ª convocação, com a pre-
sença de 2/3 (dois terços) dos associados;  ou às 19h00, em 2ª convocação, com
a metade mais 1(um) dos associados, ou às 20h00, em 3ª convocação, com a
presença de no mínimo 30% (trinta por cento) dos associados da cooperativa,
para deliberar e ratificar a seguinte pauta do dia:

1 – Alteração, correção do estatuto: a) Inclusão do Artigo que especifica o
CNAE – atividade e áreas de atuação. B) Construção, comercialização e locação
de contentores. C) Ampliação dos cargos da Executiva. D) Recurso para a Educa-
ção Ambiental.

2 - Outros assuntos que poderão ser pautados se deliberados a inclusão por
esta Assembleia;

Ubatuba, 03 de outubro de 2019
Conselho de Administração

Em outubro de 1960, almejando
mudanças, o povo brasileiro elegeu
um presidente que se arvorava de
Salvador da Pátria, mas que se mos-
trou indigno da grandeza deste país.
Em apenas sete meses de (des) go-
verno, após um período polêmico
e uma bebedeira, renuncia ao seu
mandato e deixa o Brasil boquiaber-
to.

Seu sucessor (vice-presidente),
um tonto, ou quem sabe, muito es-
perto, alia-se às esquerdas comu-
nistas e transforma o país numa
Babel, atropelando a constituição e
aviltando as Instituições. No cam-
po já se instalara o caos. Os grupos
dos onze (criados e dirigidos por
Brizola, Arraes e Julião) invadiam e
incendiavam propriedades e plan-
tações, além de matarem o gado e
expulsarem os proprietários para
uma Revolução Comunista.

O então presidente e seus asseclas
reportavam-se a Moscou dizendo:

- Já temos o governo; só nos falta
o poder.

O poder só não foi conseguido
porque existiu a Contra Revolução
de 31 de março de 1964.

O Brasil então começa a ser pas-
sado a limpo. O progresso seguia a
passos largos sob a batuta ordem,
quando grupos formados pelos que
não se conformavam por não terem
conseguido seu intento, começa-
ram com ações subversivas: guerri-
lha rural e guerrilha urbana.

Esses grupos de jovens fortemen-
te influenciados pelas “músicas de
protesto” feitas pelos Caetanos,
Chicos e Vandrés que os insuflaram
e os usaram como bucha de ca-
nhão. Muitos jovens mataram e
muitos foram mortos devido a essa
nefasta influência.

Como não podia deixar de ser,
aconteceu o endurecimento do re-
gime militar, havendo confrontos
entre os dois lados. Mas apesar da
subversão da esquerda festiva o
Brasil seguia o seu rumo de grande
nação até ser entregue nas mãos da
oposição quando assumiu a presi-
dência o Senhor José Sarney. A in-
competência foi inconteste e tudo
aquilo que, com muito esforço, fora
construído começou a desmoronar.
A corrupção voltou e o descalabro,
amparado em uma “Constituição
Cidadã” é inimaginável.

Sucedem-se os presidentes e o
poder do mal aumenta assustado-
ramente, atingindo níveis que jul-
gávamos impossíveis. Mas o pior
estava por vir.

Há alguns anos, outro aventurei-
ro se apresentava como novo “Sal-
vador da Pátria” e no início do sé-
culo é eleito presidente do Brasil.

Loquaz como poucos e falaz como
todo populista, conseguiu ardilosa-
mente engabelar aqueles que o ele-
geram. Com “bolsas auxílio” tenta
implantar o socialismo das bolsas,
boçal. Para, milhões “à toa” que se
beneficiavam e se locupletavam
com essas bolsas, os impostos fo-
ram aumentados e a rapinagem dis-
parou, enriquecendo ilicitamente
os grupos ligados àquele presiden-
te.

Em 1789, houve a Inconfidência
Mineira porque o Brasil já não
aguentava mais pagar 20% (o quin-
to, ou melhor, “quinto dos infer-

Aos que não se
lembram do passado

nos”) de impostos a Portugal. Hoje,
o brasileiro paga mais de 44% de
impostos ao governo, sem contra
partida. A maior parte desses im-
postos se esvai pelos ralos da in-
competência e, principalmente pe-
los ralos da corrupção.

O Padre Antônio Vieira, quando
nas suas famosas “Cartas”, escreveu
a “Conjugação do Verbo Rapio”, não
imaginava que a ex-colônia de Por-
tugal iria conjugá-lo soberbamente
em todos os modos, tempos e pes-
soas. Usando o mote daquele pre-
sidente: “Nunca antes na história
deste país” se viu tanta roubalheira
e pouca vergonha.

A Imprensa foi calada, o Congres-
so comprado (mensalão) e o Judi-
ciário foi acuado. No campo a exem-
plo do grupo dos onze, o MST de
Raínhas e Stédyles (com apoio do
governo) e agem da mesma forma.
Prática também utilizada por falsos
quilombolas e índios.

Dizendo-se democrática, alia-se a
governos autoritários – Irã, Bolívia,
Venezuela, Cuba, países da África –
e submete o Brasil aos ditames da-
queles países.

Usando o autoritarismo que lhe é
peculiar e devido ao seu primeiro
ministro encontrar-se preso, devido
ao mensalão, impõe ao seu partido
a candidatura, à presidência, a sua
chefe da Casa Civil – uma ex-sub-
versiva e uma ex-guerrilheira que
nunca pagou por seus crimes.

Com o novo governo, o
descalabro, a incompetência e a
corrupção chegam a tal patamar
que a população, a exemplo de
1964, sai às ruas clamando por de-
cência e honestidade. Porém, no
meio da população que protesta
ordeiramente, surgem bandos de
baderneiros que são apoiados fi-
nanciados pelos partidos governis-
tas e pelo próprio governo com o
objetivo claro de, a exemplo dos
anos 60, implantar o caos para apli-
car o golpe e transformar o Brasil
num país comunista. Só não vê
quem não quer.

Novamente as instituições es-
tão ameaçadas. Nossa bandeira
é  av i l tada ,  aparecendo  com
uma foice e um martelo substi-
tuindo o seu lema. A população
como bois para o matadouro. O
Foro de São Paulo deixou muito
claro que o projeto é ressusci-
tar na América Latina o que su-
cumbiu no leste europeu (o co-
munismo). O projeto se chama
URSAL – União das Repúblicas
Socialistas da América Latina e
o brasil caminha a passos largos
para se unir à Argentina, Uru-
guai ,  Bol ív ia ,  Peru,  Equador,
Venezuela e Cuba e vários ou-
tros países da América Central
e Caribe para concretização do
projeto.

Os que não se lembram do
passado estão condenados a

revivê-lo”
George Santayana

( 12jun1863 - 26set1952 )

Oney Carlos Xavier
Coronel Aposentado da

Aeronáutica
Historiador - Morador em

Ubatuba

Publicidade - Assinatura  - Editais
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Quem não é visto,
não é lembrado...

Vai acontecer no dia 28 de ou-
tubro, no Campo do Itaguá às
17hs, o Jogo das Estrelas com a
presença de jogadores de fute-
bol consagrados, Pavão, Eliel,
Wendel, Alexandre Alves são
apenas alguns de grandes cra-
ques já com a presença confir-
mada.

O evento é promovido pela

Com realização do Ubatuba
Convention & Visitors Bureau,
chegou ao fim a décima primei-
ra edição do Festival
Gastronômico de Ubatuba na
quinta-feira, dia 10 de outubro,
com um saboroso coquetel.

Com participação de 34 dos
melhores restaurantes, bares,
quiosques, cafés e docerias de
Ubatuba, o Festival
Gastronômico se encerrou com
recorde de vendas de pratos. O
Concurso de Receitas, em que os
estabelecimentos participantes
executam seus pratos nas cozi-
nhas montadas no Centro de
Convenções, no final de sema-

Gastronomia

Premiação dos melhores pratos do
11º Festival Gastronômico de Ubatuba

na inaugural do Festival, os pra-
tos foram avaliados pelos jura-
dos e distribuídos em pequenas
porções para degustação do pú-
blico.

A bancada julgadora foi com-
posta pelo Executive Chef
Gustavo Adams, ministrante de
gastronomia brasileira para ho-
téis internacionais e que já tra-
balhou ao lado de Erick Jacquim
e Rogério Shimura; o Chef
Rodrigo Guedes, formado pela
Leiths Academy de Londres e
que já trabalhou ao lado de
Jamie Oliver; o Restauranteur
Eduardo Vasconcelos, proprietá-
rio de dezenas de restaurantes

desde 1990 e Luigi Meloni, Ge-
rente Comercial da BaresSP e
“Cliente Oculto do evento Comi-
da de Boteco em São Paulo.

O critério de julgamento seguiu
a composição de pontos seguin-
do os respectivos pesos:

MELHOR PRATO CAIÇARA CON-
TEMPORÂNEO: JUNDÚ RESTAU-
RANTE “Pirá Bijú”, MELHOR CO-
ZINHA INTERNACIONAL: QUIN-
TAL DA VILLA “Lagosta Caiçara”,
MELHOR PRATO CAIÇARA:
ZENITH GOURMET “Pescada 102
Praias”, MELHOR PETISCO DE
PRAIA: JUNDU PRAIA BAR
“Ceviche Veggie”, MELHOR CO-
MIDA DE BOTECO: O LIMOEIRO
“Tartar Caiçara”, MELHOR DOCE

JUNDÚ RESTAURANTE “Chocola-
te Jundu”, MELHOR PRATO CRI-
ATIVO: CAJÚ BAR E RESTAURAN-
TE “Strogonoff de jaca verde
com camarão”.

O 11º Festival Gastronômico de
Ubatuba contou com a realiza-
ção do Ubatuba Convention &
Visitors Bureau; apresentado
por Pagseguro, patrocínio
Itaipava e Top Stop; apoio da
Ultragaz, Flanai Corretora/Porto
Seguro, Metalquente, Tachão,
Pistache, Arosa, Cuesta Café e
Certificadora Litoral Digital;
apoio de mídia Bares SP, Degus-
ta e apoio institucional Abrasel,
Comtur e Prefeitura Municipal
de Ubatuba.

Solidariedade

Jogo das Estrelas
será realizado

em prol da Santa Casa

Até 03 de novembro

Exposição “Kéramos – mãos unidas em torno do barro”

Grupo OCA

Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

Até 20 de outubro

Semana da Criança no Projeto Tamar

Local: Projeto Tamar – rua Antônio Atanazio, 273, Itaguá

De 18 a 20 de outubro – Sexta-feira a domingo

Etapa Final do Circuito Brasileiro de Surf Feminino

Local: Praia de Itamambuca

17/10 - quinta-feira

14h  – 4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais

Palestra “A Escola de Bauhaus e suas heranças” (Luiz R. R. Lopreto)

Local: Biblioteca Pública Municipal “Ateneu Ubatubense”

19h -   Pontos Mis - Exibição do filme “Vermelho Russo” (2017)

Classificação: 12 anos

Local: Biblioteca Pública Municipal “Ateneu Ubatubense” – 15h

19h – 4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais

Sarau de todas as Artes

Local: Praça Nóbrega – Centro

18/10 -  sexta-feira

19h – 4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais

Lado B (Pintando o 7)

Local: Convívio das Artes  – av. São Paulo, 379 – Perequê-Açu

20h – Exibição da peça: Eugênia Genial (GATU – Grupo Artístico Teatral de Ubatuba)

Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

21h – 4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais

Tebas, uma leitura dramática (Officina ArtAud)

Local: Convívio das Artes – av. São Paulo, 379 – Perequê-Açu

19/10 – sábado

A partir das 8h - 2º Festival Sesh Surf

Local: Praia Grande

10h30 – Onda Verde – limpeza de praia – Ong Esmeralda

Local: Canto direito da praia de Itamambuca

 II Festival Ubatuba Dança – CIAD Internacional

(Dia todo) Competições e Workshops

Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

17h – 4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais

Um Amor de Passarinho (1,2,3 Coletivo Teatral)

Local: CERE – rua 40, 42 – Itamambuca

20/10 – domingo

7h30 – 3ª Etapa do 22º Circuito Ubatuba De Aguas Abertas

Local: Praia do Perequê-Açu

17h – Descerramento de placa em homenagem a Pedro Paulo Teixeira Pinto

Banda Lira Padre Anchieta – convida Jane Duboc e Ogair Júnior

Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

18h – 4º FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais

Seringal Astral (Cia Mangará)

Local: AMAFS – travessa da Folha Seca, 187 – Folha Seca

Associação Carnavalesca de
Ubatuba, presidida pelo dinâmi-
co Damião Celestino, e o ingres-
so para o evento é 1kg de ali-
mento não perecível que serão
revertidos para a Santa Casa de
Ubatuba. Vamos todos
prestigiar e torcer pelos grandes
craques e ainda colaborar com
a Santa Casa!

Programação de Eventos em
Ubatuba – 17 a 20 de outubro

Evento faz parte da comemo-
ração dos 382 anos do municí-
pio; ao todo, 10 praias serão

contempladas

A noite de quarta-feira, 16, foi
marcada pela entrega simbólica
da iluminação em LED da orla de
três praias – Enseada (instalação
de 48 luminárias), Itaguá (subs-
tituição de 97 luminárias) e ave-
nida Iperoig (instalação de 72
luminárias em 32 postes) – como
parte das comemorações dos
382 anos de Ubatuba.

Além da valorização da beleza
e do espaço, a ação visa ofere-
cer mais segurança para as pes-
soas que transitam pelos locais.
O presidente da associação de
amigos e moradores da Ensea-
da (AME), César Martins, come-
morou a entrega. “Quero agra-
decer essa colaboração, em
nome dos moradores e de todos
os associados da AME.  A ilumi-
nação está trazendo muita segu-
rança e, essa, principalmente,
sempre foi uma batalha nossa”,
disse.

Maria Aparecida Esteves, mo-
radora da região centro-sul, pa-
rabenizou a iniciativa da Prefei-
tura na criação de uma “nova
Enseada”. “É uma Enseada ilumi-
nada e com segurança”.

“Além dos fatores já menciona-
dos, principalmente a seguran-
ça, é importante lembrar que
estamos buscando oferecer um
serviço de melhor qualidade.
Além da eficiência das lâmpadas
de LED, elas vão reduzir signifi-
cativamente o custo, pois geram
80% a mais de economia, sem
contar que são mais sustentá-
veis. Estamos buscando o me-
lhor para nossa cidade valorizan-
do vários aspectos”, destacou o

Administração Pública

Iluminação da orla de
três praias é entregue

como parte das
comemorações do

aniversário da cidade

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

Informações: (12) 3832-4832

prefeito Délcio Sato (PSD).

Detalhes
Com recursos provenientes do

Dadetur, a obra está sendo rea-
lizada pela empresa ganhadora
da licitação, DK Engenharia e
Construções Ltda. Todo o pro-
cesso, que vai do planejamento
à execução, teve início no final
de abril.

Já a fase de instalação teve iní-
cio efetivo no começo de junho.
De acordo com a empresa, a exe-
cução interna é o primeiro pas-
so, com processo de
cabeamento subterrâneo, análi-
se de campo e aquisição de pos-
tes, que não são vendidos no
comercio e, sim, adquiridos di-
reto da indústria.

“A fase de instalação é a últi-
ma da obra e acontece, basica-
mente, após 60 dias do start ini-
cial”, explicou um dos responsá-
veis técnicos pela instalação,
Tarcísio Bourguignon.

O também responsável técnico
e engenheiro de campo, José
Dorio, explicou que há instala-
ção de postes e luminárias. Ao
todo, serão 445 novos pontos de
iluminação, com luminárias de
LED e projetores, sendo que des-
se total, 261 são novos postes.
Já na orla do Itaguá, foi feita a
substituição de 97 luminárias.

As praias beneficiadas são
Picinguaba, Iperoig, Toninhas,
Enseada, Lázaro, Maranduba,
Perequê-Açu, Tenório, Praia
Grande e Itaguá

Obs. Lembrando que as lumi-
nárias têm potências
diversificadas e foi feito um es-
tudo para não prejudicar o meio
ambiente.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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PolíciaMaratona Aquática

Homem é preso depois
de agredir mulher e
tentar fuga pelo mar

no Perequê-Açú
Um homem foi preso depois de agredir a com-

panheira e tentar fugir pelo mar na terça-feira (15)
no Perequê-Açú.

A Guarda Municipal informou que foi acionada
por vizinhos da vítima, que viram as agressões na
casa em que os dois moram no bairro Perequê-
Açú.

De acordo com a guarda, ao perceber a chegada
da equipe o agressor tentou fugir e se jogou no
mar. A equipe usou uma lancha para alcançar o
homem, que acabou se rendendo e subindo na
embarcação.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia e fi-
cou detido com base na lei Maria da Penha.

PRF apreende 110
celulares avaliados em

R$ 60 mil
na BR-101

Veículo oficial de
Ilhabela que

transportava paciente
capotou na Carvalho

Pinto

Autor de furto a comércio
em Ubatuba é recapturado

em Taubaté
Na segunda-feira (14), às 20h20min, na Rua Dou-

tor Emílio Winther, próximo da Praça Santa
Terezinha, em Taubaté, uma equipe da Polícia
Militar suspeitou de um indivíduo e realizou a sua
abordagem. Com o averiguado, de 29 anos, nada
de ilícito foi encontrado, porém, quando teve seus
dados consultados no Centro de Operações da
Polícia Militar (COPOM) constou como procura-
do. Conduzido até a Delegacia, constatou-se que
havia um mandado expedido pela prática de fur-
to a estabelecimento comercial na cidade de
Ubatuba. Ele permaneceu preso, através da Ativi-
dade Delegada, à disposição da Justiça.

Fonte: Comunicação Social do 20ºBPM/I

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 110 ce-
lulares na Rodovia Governador Mario Covas (BR-
101), em Ubatuba, noite de quarta-feira (16). Os
produtos são avaliados em R$ 60 mil, eram trans-
portados sem nota fiscal e a suspeita é de que
seriam levados para o Rio de Janeiro para reven-
da ilegal. Um homem foi detido e liberado após
pagar fiança.

O motorista do carro, de 37 anos, foi abordado
pela PRF por volta das 23h30 e teria informado
que buscou a mercadoria em Foz do Iguaçu (PR)
para fazer a revenda na capital fluminense.

De acordo com a polícia, dentro do veículo fo-
ram encontrados aparelhos da marca Iphone e
Xiaomi sem nota fiscal.

Os celulares e o veículo utilizado pelo motoris-
ta, que era alugado, foram apreendidos. O ho-
mem foi encaminhado para a delegacia da cida-
de e permaneceu preso, porém pagou fiança de
R$ 10 mil e foi liberado.

Celulares apreendidos pela PRF na noite desta
quarta-feira em Ubatuba

O carro alugado utilizado no transporte dos ce-
lulares foi apreendido

Na manhã de quarta-feira (16), um veículo da
Prefeitura de Ilhabela, que seguia para São Paulo
levando duas pacientes com destino ao Hospital
Santa Marcelina envolveu-se num acidente em
Jacareí. O veículo, que saiu de Ilhabela às 2h30
colidiu com a traseira de um caminhão e capotou
na Rodovia Carvalho Pinto, km 74.

O motorista e as duas pacientes sofreram
ferimentos, foram socorridos e encaminhados
para a Santa Casa de Jacareí.

Dois feridos foram medicados e liberados e o ter-
ceiro ficou em observação para avaliar se haveria
necessidade de cirurgia. O motorista do caminhão
não se machucou no acidente

Na noite de segunda-feira (14), um adolescente
foi apreendido em flagrante por prática de roubo
no bairro Maranduba.

O adolescente, na companhia de outro indivíduo
armado com uma pistola, roubaram um estabele-
cimento comercial além de um transeunte e fugi-
ram em seguida.

A Polícia Militar, com base na descrição dos indi-
víduos, acabou localizando o adolescente e com
ele, os produtos do roubo. Ele foi encaminhado à
Delegacia de Polícia onde o delegado determinou
a sua apreensão. Ele está à disposição da Justiça.

Fonte: Comunicação Social do 20ºBPM/I

Adolescente é

apreendido em

flagrante pela prática

de roubo na Maranduba

Efluentes diversos eram lançados diretamente na
costeira e no mar

Na manhã de terça-feira, 15, a Vigilância Sanitária da
Prefeitura de Ubatuba realizou ação de fiscalização do
local conhecido como “Mansão do Tenório”, localiza-
do no canto esquerdo da praia de mesmo nome, após
inúmeras denúncias de crime ambiental formalizadas
junto ao órgão.

A equipe constatou que o estabelecimento lança
efluentes diversos da cozinha diretamente na costeira

Fiscalização
Estabelecimento irregular no Tenório é

interditado pela Vigilância Sanitária

e no mar sem que haja qualquer ligação à tubulação de
esgoto. Cessado todos os lançamentos da parte da co-
zinha, foi observada a emissão de água servida, com
aspecto cinza e escurecido, oriundo provavelmente de
outros setores do mesmo estabelecimento.

A Vigilância Sanitária decidiu interditar cautelarmente
todo o empreendimento até que o mesmo apresente o
sistema de tratamento dos resíduos aprovado e cesse
o lançamento.

No início de julho deste ano, a secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura de Ubatuba também já havia for-
malizado a autuação do mesmo estabelecimento à Po-
lícia Ambiental, órgão responsável pela autuação em
caso de ocupações irregulares em áreas públicas na
costa.

A Prefeitura de Ubatuba também oficiou outros ór-
gãos, como o Ministério Público, para que sejam toma-
das as demais medidas legais cabíveis.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Campeonato Paulista de
Maratona Aquática aconteceu
no domingo, 13, no município

O último domingo, 13, foi de
muitas braçadas e medalhas em
Ubatuba. Um total de 144 com-
petidores representando nove
unidades participaram do Cam-
peonato Paulista de Maratona
Aquática, organizado pela Fede-
ração Aquática Paulista, e
sediado na praia do Cruzeiro.

A Piscina Municipal participou
com 15 atletas da equipe
máster. A equipe da Prefeitura
de Ubatuba / Colégio MV ficou
em 5º lugar geral. A equipe agra-
dece as secretarias de Esportes
e Educação, o Colégio MV e a
Associação de Pais dos Atletas
da Natação – Apan.

Confira os resultados individu-
ais:

Prova de 1 Km
Risete Galvão - 1º lugar
Rafael Grotto - 2º lugar
Ernesto Laranjeira Ruiz - 1º lu-

gar
Jin Suke Naiki - 2° lugar

Prova 2,5 km
João Vitor do Rosário Barbosa

1º lugar - categoria sênior
Gustavo de Oliveira Nunes 1º

lugar - categoria Master A
Vanessa Alquezar –1º lugar
Julie Ann f. De Moraes 2º lugar-

categoria Master C

Prova de 5 km
Anderson torres 3º lugar - Ca-

tegoria Master A
Otávio h Kanazawa 1º lugar –

categoria Master D
Alexandre Augusto Giordano

2º lugar – categoria Master D
Thiago Moraes César 4º lugar -

categoria Master C
João Luiz de Carvalho Jr 3º lu-

gar - Master E

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Alunos da piscina municipal de
Ubatuba têm bom desempenho

em competição estadual

Além de Circuito Brasileiro Femi-
nino de Surf e Festival Sesh Surf, a
cidade também promove o tradici-
onal Circuito de Águas abertas

Ubatuba tem uma programação
recheada de competições esporti-
vas no fim de semana. O destaque,
em sintonia com um dos títulos que
a cidade recebe, vai para o surfe.

De sexta-feira a domingo, 18 a 20
de outubro, a praia de Itamambuca
reúne a mulherada que arrasa nas
ondas para disputar a sequência do
Circuito Brasileiro de Surf Feminino
- campeonato criado pelo surfista
Wiggolly Dantas e que, agora, ga-
nha o reforço do convênio firmado
entre a União, por intermédio da
Secretaria Especial do Esporte, do
Ministério da Cidadania, e a Prefei-
tura Municipal de Ubatuba –por
meio da secretaria de Esportes e
Lazer (SMEL).

Duas competições são resultado
do convênio já citado. Como em
maio, mês que foi promovida a pri-
meira etapa, ainda não contava com
o mecanismo liberado, a Família
Dantas, que idealizou o evento em
parceria com o Poder Público Mu-
nicipal, decidiu manter a disputa
por respeito às atletas que já havi-
am se programado para a competi-
ção.

A decisão dos títulos será feita
nesta terceira e última etapa, em
que os grandes destaques ficam
para as disputas profissionais, nas
categorias pro-adulto e na pro-
júnior, definindo as novas campeãs
da Associação Brasileira de Surf Pro-
fissional (Abrasp). Para amantes do
esporte que não puderem acompa-
nhar as baterias direto de
Itamambuca, haverá transmissão
online ao vivo pelo site
www.fpsurf.com.br.

A programação do evento, no sá-
bado, 19, ainda conta com um bô-
nus, que é a ação de limpeza de
praias, promovida pela Ong Esme-
ralda. Quem desejar participar,
pode comparecer ao canto direito
da praia, às 10h30.

Agenda Esportiva

Fim de semana promete ondas e
muito surfe em Ubatuba
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Rua Conceição, 180 - Loja 12 - Centro - Galeria Passeio Santa Fé

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto,

jamais será esquecido...

Já quem tiver pela Praia Grande,
também no sábado, 19, a partir das
8 horas da manhã, poderá conferir
a 2ª edição do Festival Sesh Surf.

Serão duas categorias em dispu-
ta: Open Litoral Aberto e Open Vale
Paraibano, com a participação ge-
ral de quase 70 atletas. De acordo
com o organizador, Iran Santos, a
premiação da Open Litoral será uma
passagem para o Peru mais mil re-
ais em dinheiro para o primeiro lu-
gar; uma prancha, um kit e R$500
reais para o segundo lugar; para o
terceiro lugar, um bloco de prancha
e R$300 reais e, para a quarta colo-
cação, um bloco de prancha, kits e
R$ 200 reais. Já para a Open Vale,
premiação é uma passagem mais
prancha e kit para o primeiro lugar,
prancha mais kits para o segundo,
uma bike e kits para o terceiro e,
para o quarto, um bloco de pran-
cha mais kits.

Condições do mar

De acordo com o Boletim das On-
das, a previsão é que o vento pode
permanecer fraco nos próximos
dias, o que pode deixar a textura do
mar lisa, favorecendo a formação
das ondas. No sábado, as condições
do mar serão mais fracas e as on-
das devem quebrar com no máxi-
mo 1 metro em alguns picos. No

domingo, a direção da ondulação
volta a mudar e passa a predomi-
nar de sul-sudeste, com ondas de
no máximo 1 metro.

Natação

No domingo, 20, a partir das 7h30,
acontece o 22º Circuito de Águas
Abertas de Ubatuba. Essa é a ter-
ceira e última etapa da competição,
realizada na Praia do Perequê-Açú
– em frente ao Terminal Turístico.
Os percursos são de 250 metros,
500 metros, 1000 metros e 3000
metros.

Todo atleta que completar a pro-
va e estiver devidamente inscrito
receberá medalha de participação.
Os três primeiros atletas de cada
categoria receberão premiação dis-
tintas.

Os cinco primeiros colocados ge-
ral da prova de 3000 metros mas-
culino e feminino, receberão
premiação especial e o primeiro e
a primeira atleta inscritos por
Ubatuba que completarem a prova
de 3000m serão premiados com o
troféu “Delmar Soares Correa”
(masculino), e na categoria femini-
no, o troféu “Cidade de Ubatuba”.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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MúsicaConcurso de canto

Fiscalização

O VII Ubatuba Fest Rock, evento
que já se consagrou como tradicional
festival de rock da cidade será
realizado este ano no Blues on the
Rocks no dia 2 de novembro, a partir
das 22 h, com a participação de 3 das
maiores bandas locais: Ostra Coisa,
Engrennagem e Sondbroder.

O produtor do Ubatuba Fest Rock,
Alexandre Sofiatti, concedeu
entrevista ao jornal A Cidade:

Como surgiu a ideia do Festival?
Duas coisas me chamavam a

atenção como músico e integrante de
bandas: Falta espaço para as bandas
tocarem sendo que a maioria dos
contratantes prefere uma voz e
violão a bandas completas por ser
mais barato e menos barulhento.
Outro ponto é a falta de integração
entre as bandas que poucas vezes
podem se apresentar juntas em um
mesmo evento.

Como funciona o evento?
O festival é um evento cultural

particular, sem fins lucrativos, que
coloca como objetivo a missão de
montar um palco irado e abrir
oportunidade para as bandas
apresentarem seus trabalhos
autorais. Esse é ainda outro tabu,
muitos contratantes não gostam que
as bandas toquem suas músicas
próprias, preferindo os covers. O
evento, anualmente realizado em
novembro, conta com 10
patrocinadores e atualmente
consegue colocar 3 bandas,

Produtor do Ubatuba Fest Rock
concede entrevista sobre evento

remuneradas com um bom cachê,
em uma única noite. As bandas são
selecionadas e convidadas pela
comissão organizadora.

E as novidades desta 7ª edição?
A edição deste ano merece

destaque. O evento será realizado
pela primeira vez no Blues on the
Rocks. Local que foi totalmente
reformado e que investiu muito na
qualidade do som, com
equipamentos de primeiríssima linha
e equipe técnica muito competente,
tanto que está recebendo
apresentações de grandes bandas
como Velhas Virgens e J Quest. Outro
ponto está no fato do evento reunir
as bandas caiçaras de maior
repercussão no momento. A Ostra
Coisa irá lançar o vídeo clipe
“Obnubilado” e promete ainda a
apresentação da sua mais recente
gravação “Rotina”. A Engrennagem
está entre os destaques nacionais do
pop rock com músicas de grande
sucesso como “Toda minha” e
“Sintonia”. A Sondbroder está em
vias de lançar seu DVD ao vivo com
música já conhecidas como “O sopro
do sol” e “Deixa provar”.

Quem patrocina uma festa como
essa?

Tenho que agradecer às pessoas
que acreditam nesse projeto cultural.
A Clínica Médica Costa Verde, o
Laboratório Humanize, O mercado
Top Stop, a Veterinária Itaguá, a
Simed Home Care, a Imobiliária

Itaguá, a Papillon buffet e eventos, a
Octavision, a Botica Essência
farmácia de manipulação e ao Blues
on the Rocks.

E os planos para o futuro?
Eu, particularmente, gostaria de

abrir o espaço para mais bandas e
estudo alguns formatos diferentes
para o festival, porém para que isso
se concretize precisamos de um
grande esforço coletivo de músicos,
empresários e fãs do evento. A
grande dificuldade sempre será a
parte financeira. Quem tiver vontade
de contribuir será sempre muito bem
vindo.

Alexandre de Abreu Sofiatti é
médico dermatologista, músico,
compositor e produtor. É guitarrista
e vocalista da banda Ostra Coisa.

Serviço
7º Ubatuba Fest Rock

Data e hora: 2 de novembro às 22h
Local: Blues on the Rocks.  - Av. prof.

Chico Santos, 17, Itaguá, Ubatuba
Line up: Ostra Coisa, Engrennagem

e Sondbroder

Sigam as bandas e o evento nas
redes sociais:

www.ubatubafestrock.com.br
www.ostracoisa.com.br
www.engrennagem.com.br
www.sondbroder.com.br
www.bluesontherocks.com.br

Primeiro concurso de canto de
Ubatuba “Eu sou a voz” será

realizado no Teatro Municipal

Serviço
Concurso de canto “Eu sou a voz”
Sábado - 2 de novembro – 19 ho-

ras
Valor do ingresso:
Inteira R$ 40,00 – meia entrada R$

20,00
Valor promocional: até um dia

antes do evento (01/11) todos pa-
gam meia entrada: R$ 20,00

Vendas:
Rayana Crepaldi Escola de Música

- Av Prof Thomaz Galhardo, 64 –
Piso superior – Centro – Ubatuba

Horário de Funcionamento:
Segunda a quinta / 09h00 – 12h00

/ 14h00 – 21h00
Sexta: 09h00 -12h00 / 14h00 –

17h00

Informações: (12)99190-4518
*no dia do evento, venda de in-

gressos somente no Teatro Munici-
pal.

Ingressos antecipados já estão à
venda; garanta o seu!

Melissa Schirmanoff

O Teatro Municipal Pedro Pau-
lo Teixeira Pinto recebe no sá-
bado, 2 de novembro, às 19 h,
o primeiro concurso de canto
de Ubatuba: “Eu sou a voz”.

Realizado por Rayana Crepaldi
Escola de Música, o concurso
s e rá  a p res e ntad o  p o r  J o n as
Almeida, apresentador e editor
do programa “Vanguarda Mix”
da TV Vanguarda, af i l iada da
Rede Globo no Vale do Paraíba.

No palco, os participantes que
já superaram duas fases de se-
leção do concurso nas catego-
r ias  infanto juveni l  e  adulto
mostram todo o seu talento e
na plateia, o público irá assis-
tir às apresentações de núme-
ros exclusivos com elenco for-
mado pelos alunos, os números
competitivos e ainda participar
de  sorte ios  numa noi te  que
promete marcar a história da
cidade.

Os ingressos antecipados ao
valor promocional de meia en-
trada estão à venda na Rayana
Crepaldi Escola de Música, loca-
lizada na Av. Profº Thomaz Ga-
lhardo, 64, piso superior, Cen-
tro, Ubatuba.

A primeira edição do concur-
so de canto “Eu sou a voz” é re-
alizado por Rayana Crepaldi Es-
cola de Música e Simedi Medi-
cina Diagnóstica; conta com o
patrocínio de Naturalle, Praze-
res do Mar, All Presentes, Blues
On the Rocks, Gaia, Caiçara Tu-
rismo e apoio de Polyótica, Cos-
ta Verde, Humanize, Done En-
tretenimento, 99 Possibilities, O
Rei da Batida, Cacau Show e Su-
permercado Paulista.

O veículo estava sem autorização de
entrada e permanência no município

Uma que estava van sem os
documentos de autorização de entrada
e permanência em Ubatuba foi
apreendida pela fiscalização no último
sábado,12 de outubro. O veículo
efetuava o desembarque de passageiros,
quando foi abordado pela fiscalização da
Companhia Municipal de Turismo –
Comtur.

Assim que foi constatada a
irregularidade, a fiscalização acionou a
Guarda Civil Municipal de Ubatuba
(GCM), que prestou apoio à ação. O
veículo foi removido e encaminhado para
o pátio.

“A tentativa de se livrar da taxa
Municipal de R$1.200,00 reais vem se
tornando comum entre alguns
motoristas de transporte coletivo, como
ônibus e vans, que tentam driblar a
fiscalização. As equipes de vistoria têm
trabalhado em turnos de 24h. A
fiscalização também monitora denúncias
de transbordo nas divisas do município”,
enfatizou o supervisor da fiscalização,
Wagner Lopes Pego.

O secretário de Turismo, Potiguara do
Lago, explicou o objetivo de reforçar a
fiscalização turística no município.

“A ideia de Ubatuba não é impedir a
vinda de turistas, mas que eles venham
e realizem atividades sustentáveis. Ao
contratar serviços de uma agência ou de
um hotel, está ajudando a impulsionar a
economia; o guia, além de falar sobre a
cultura local e detalhes da cidade, vai

Van de turismo irregular é apreendida em Ubatuba

alertar para que não haja degradação
ambiental, com a premissa de diminuir
o impacto”, complementou.

Os turistas e empresas que utilizam os
serviços de vans, ônibus ou microonibus,
antes de viajarem pra Ubatuba, devem
se certificar que foi efetuado o contato
com a Comtur, por meio dos telefones
(12) 3833-9887 ou (12) 3833-7006 ou
pelo site www.comtur.com.br, para a
retirada de uma senha de circulação na
cidade ou seguir a um dos postos de
fiscalização, que ficam no Horto Florestal
(em frente à Polícia Rodoviária Estadual),

na Maranduba (base da zona azul) ou, até
mesmo, na Praia Grande próximo à
banca do Bia.

Vale lembrar que todos os veículos de
fretamento turísticos que adentrarem no
município e se hospedarem em locais
cadastrados e regularizados na Prefeitura
e na Comtur, têm benefício de tirar a
autorização de entrada e permanência
no município com um desconto que pode
chegar até 90%.

Fonte: Secretaria de Comunicação /
PMU
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Stand Up Comedy

Matheus Ceará promete muitas
risadas em Ubatuba

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.

O II Festival Ubatuba Dança CIAD
acontece neste sábado (19), a par-
tir das 14h no Teatro Municipal
Pedro Paulo Teixeira Pinto.

Os 15 grupos de dança inscritas
apresentarão 45 coreografias con-
correndo em diversas modalidades
às vagas nos festivais “Mundiais
CIAD” na Argentina e “Nazare Dan-
ça CIAD” em Portugal.

O grupo DRA de Ilhabela, selecio-
nado no Ubatuba Dança CIAD 2018,
que recebeu os prêmios de Melhor
Coreografia de Hip Hop e melhor
Bailarino, e mais 3 medalhas de
Ouro no Festival Mundial CIAD 2019
em Buenos Aires, na Argentina, es-
tará presente este ano novamente
em Ubatuba para concorrer.

Entre os grupos participantes na
edição deste ano estão DRA
Ilhabela, SESI São Jose dos Campos,
Escola de Dança Dilma Gama,
Bailarte, Fundart, Maria Eugenia C
Araujo, Cia DIB de São Paulo, Cia
May Zahra, Grupo Sette Oito de São
Jose dos Campos, Marha Blanco,
Grupo Pas de Quatre, Robertha Car-
neiro, Studio Mix, Sintonia Corpo e
Arte de Caraguatatuba, e Studio Ali-
ne Plizz.

Os jurados desse ano são: Bboy
Major, recém chegado da edição
2019 do Festival Notorious na
Holanda, Simone Takusi, bailarina
de renome internacional, ex-inte-
grante da Troupe Neferteri de
Luxemburgo, EU, diretora do Studio

Dança

II Festival Ubatuba Dança
CIAD acontece neste sábado

no Teatro Municipal

Simone Takusi em SP e jurada ofici-
al CIAD e Viviane Paganinni, ex-in-
tegrante da Cia de Dancas Jolles
Sales, premiada nos festivais Passo
de Arte e Joinville, com 6 anos de
especialização em técnicas cubanas
com Laura Alonzo no Cuballet.

Workshops
Os jurados ministrarão

workshops de dança abertos para
todos os interessados, não sen-
do necessária inscrição no Festi-
val para participar.

Workshop de Ballet Classico
Técnica Cubana com V iv iane
Paganinni

Das 10:00 as 11:30 hs Sala 1 Te-
atro Municipal de Ubatuba

Workshop Dança do Ventre: Lei-
tura Musical e Fusões com Simo-
ne Takusi

Das 10:30 as 12:00 hs Sala 2 Te-
atro Municipal de Ubatuba

Workshop de Breaking com
Bboy Major

Das 11:30 as 13:00 hs Sala 1 Te-
atro Municipal de Ubatuba

Valor dos workshops: R$ 70,00
(1ws) / R$ 110,00 (2ws) / R$
150,00 (3 ws) / R$ 180,00 (4ws)
R$ 200,00 (5ws)

Serviço
II Festival Ubatuba Dança CIAD
Sábado - 19 de outubro – a par-

tir das 14 horas
Teatro Municipal Pedro Paulo

Teixeira Pinto – Praça Exaltação
à Santa Cruz,  22 –  Centro –
Ubatuba.

Ingressos válido para o dia todo
do festival

Inteira R$ 30,00 - Promocional R$
15,00 mediante a doação de um li-
tro de leite longa vida.

Compra antecipada: www.me-
gabilheteria.com - retirada de in-
gresso no Teatro

Descr ição:  Fest iva l  de Dan-
ç a s  c o m  C o n c u r s o ,  M o s t r a
n ã o  C o m p et i t i va  e  G a l a  e m
todas as modal idades de dan-
ça:  Ba l let  C láss ico,  Contem-
porâneo,  S t i le tto,  Dança  do
Ventre,  Stre et  Dance,  L ivre

Part ic ipação:  15 grupos com
45 coreograf ias

Júri :  Bboy Major – Bauru/SP,
Fest ival  Notor ious (Holanda,
EU),  V iv iane Paganinni  /  São
Pa u l o  ( C i a  d e  D a n ç as  J o l l es
S a l e s ) ,  S i m o n e  Ta k u s i / S P
(T i ro  Neferter i ,  Luxemburgo,
EU)

R e a l i z a ç ã o :  C o n fe d e ra ç ã o
M u n d i a l  d e  D a n ç a s  C I A D ,
Marcia Nuriah e Aisha Lat i fah

Apoio:  Teatro Munic ipal  de
Ubatuba,  Hostel  Vo V icente  e
Megabi lheter ia
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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 Proclamas

Gastronomia

Ciclista,
nunca ande

na contramão
na ciclofaixa!

Respeite a
sinalização
de trânsito.

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 exigi-
dos pelo Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.

LUIZ FABIANO DA SILVA e ERICA DE OLIVEIRA AMORIM. Ele, nascido em Ubatuba, SP,
aos 03/01/1980, construtor, divorciado, domici liado e residente nesta cidade, à Rua
Benedito Barbosa, 97, Sumidouro, fi lho de GUIDO ANTONIO DA SILVA e CELESTE DA
SILVA. Ela, nascida em Paraty, RJ, aos 21/12/1986, auxiliar de consultório dentário, sol-
teira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Benedito Barbosa, 97, Sumidouro,
fi lha de MANOEL ALVES AMORIM e CELIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA ALVES.

RICHARDSON JOSÉ SOARES e ELAINE TEIXEIRA. Ele, nascido em Guaratinguetá, SP, aos
12/12/1970, técnico eletrônico, divorciado, domiciliado e residente nesta cidade, à Rua
Constante Lúcio de Souza, 151, aptº 01, Estufa Um, fi lho de REGINALDO JOSÉ SOARES e
AUXILIADORA BENEDITA MORAES SOARES. Ela, nascida em Poços de Caldas, MG, aos
16/02/1972, artesã, solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Constante Lú-
cio de Souza, 151, aptº 01, Estufa Um, fi lha de CLAUDIO TEIXEIRA e LUZIA CRIVELLARO
TEIXEIRA.

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

Foco é imunização de bebês
de 6 meses a crianças abaixo

de 5 anos

Neste sábado, 19 de outubro,
seis unidades de saúde estarão
abertas das 8h às 17h para apli-
car as vacinas contra o sarampo
em crianças entre 6 meses e
menores de 5 anos (4 anos, 11
meses e 29 dias).

- UBS Cícero Gomes: rua Batis-
ta de Oliveira, 199, Centro

- ESF Perequê-Açu: av. Padre
Manoel da Nóbrega, 1218

- ESF Ipiranguinha: rua da
Assembleia, nº114

- ESF Perequê-Mirim: rua Bene-
dito Henrique, s/n

- ESF Estufa II-A: rua Bangu, nº
374

- ESF Maranduba: av. do Enge-
nho, 298

A campanha é seletiva, ou seja,
serão vacinadas as crianças que
ainda não foram imunizadas ou
que precisem complementar as
duas doses recomendadas pelo
Ministério da Saúde.

“No município, há uma popu-
lação de 5.174 crianças nessa
faixa etária. As equipes de saú-
de irão avaliar as carteirinhas e
atualizar se for necessário”, ex-
plica a chefe de Seção de Vigi-
lância Epidemiológica, enfer-
meira Elisabete Cabral Borges de
Matos.

A vacinação contra o sarampo
também continua a ser aplica-
da normalmente em todas as
unidades de saúde do município
durante a semana.

Um segundo dia D de vacina-
ção, destinado a jovens de 20 a
29 anos, será realizado em 30 de
novembro.

A secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Ubatuba está realizan-
do nos meses de outubro e no-
vembro uma campanha de vaci-
nação contra sarampo dirigida a
dois grupos específicos. O pri-

Prevenção

Sábado, 19, é dia D de vacinação
contra sarampo em Ubatuba

meiro é composto por bebês de
6 meses a crianças menores de
5 anos (com 4 anos, 11 meses e
29 dias), que poderão ser vaci-
nados entre os dias 7 e 25 de
outubro em qualquer unidade
de saúde.

Já o segundo grupo, composto
por jovens adultos entre 20 e 29
anos (28 anos, 11 meses e 29
dias), poderá se dirigir a qual-
quer unidade de saúde entre os
dias 18 e 30 de novembro para
receber as doses contra o saram-
po.

De acordo com o boletim
epidemiológico mais recente,

Ubatuba tem 10 casos confir-
mados de sarampo, 21 casos
descartados e 06 aguardando
exame, somando um total de 37
notificações em 2019.

Os boletins são atualizados se-
manalmente pela Vigilância em
Saúde e ficam disponíveis na
página internet do órgão em:
h t t p s : / / w w w . u b a t u -
ba.sp.gov.br/administracao-di-
reta/sms/vigilancia-em-saude/
(em Boletim Respiratórias)

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Promovido pelo Rotary Club
de Ubatuba, a feira é o maior
evento gastronômico benefi-

cente da região e este ano
será realizada entre os dias 25
de outubro de 3 de novembro

Como já é esperado em todo
fim de outubro, Ubatuba re-
ceberá entre os dias 25 de ou-
tubro a 3 de novembro a 31ª
Feira das Nações, na Praça de
Eventos, na Avenida Iperoig.

Promovida pelo Rotary Club
de Ubatuba, a feira é o maior
evento gastronômico benefi-
cente da região e conta com
a participação de nove enti-

31ª Feira das Nações de Ubatuba
começa na próxima sexta-feira

dades que receberão o públi-
co todos os dias a partir das
18h e aos f ins de semana
também na hora do almoço.

Durante todos os dias, o pú-
blico poderá degustar pratos
típicos de diferentes nações,
tais como Alemanha (Rotary
Club), Brasil (Santa Casa de
Ubatuba),  Estados Unidos
(AEU), Japão (Anibra), Rússia
(UbatubaSat), Portugal (Lar
Vicentino), China (AE Semen-
tes  da Boa Nova) ,  L íbano
(Apae)  e  I tá l ia  (Paróquia
Exaltação da Santa Cruz).

“A Feira das Nações já tem
tradição, não somente pela

sua r iqueza gastronômica,
como também por sua veia
social, uma vez que todas as
instituições participantes têm
seu apelo social.  Por isso,
queremos receber todo o pú-
blico, local e turistas, cada
vez melhor. Deste modo, re-
solvemos inovar e atender no
horário de almoço aos finais
de semana”, contou o presi-
dente do Rotary  C lub de
Ubatuba, André Silva.

A feira conta ainda com o apoio
da Prefeitura Municipal de
Ubatuba, Comtur, Associação
Comercial de Ubatuba e de di-
versas empresas locais.

O Rotary Club de Ubatuba rea-
lizou na última terça-feira, dia
15, a palestra de Atualização so-
bre Erradicação Mundial da
Poliomelite na Associação Co-
mercial de Ubatuba. Na oportu-
nidade, palestraram os médicos
Dr. Juscelino de Almeida Neto,
Dr. Sóstenes e a profissional
Elizabeth Cabral (a Betinha), da
Vigilância Epidemiológica de
Ubatuba.

Elisabete Cabral é enfermeira
de formação desde 2012 pelo
Centro Universitário Módulo,
inserida na Prefeitura como
servidora pública desde 2015 e
no cargo comissionado de Che-
fe de Seção da V igilância
Epidemiológica desde 2017. Na
palestra ela abordou a impor-
tância da vacinação para a redu-
ção das doenças
imunopreveníveis e a
preocupante situação
epidemiológica no nosso país
com os casos de doenças outro-
ra eliminadas como o sarampo

Palestra

Rotary Club de Ubatuba promove
palestra sobre poliomielite

e que hoje estamos passando
por dificuldades pra conter o
surto em todo o Estado de São
Paulo inclusive em Ubatuba,
com 10 casos confirmados. Res-
saltou também sobre a redução
da cobertura vacinal em nosso
município e os desafios para a
conscientização da população

na “era digital”.
Finalizando, falou da importân-

cia da vacinação contra a Polio-
mielite e a iminência desta agra-
vante doença nas Filipinas que
decretaram situação de surto
com 3 casos da doença.

O evento foi realizado em vir-
tude do Dia Mundial de Comba-
te à Poliomelite, que é celebra-
do no dia 24 de outubro.

O combate à poliomielite é
uma das principais bandeiras do
Rotary Club e, por isso, outros
eventos e campanhas são reali-
zados durante o ano com esse
objetivo.

Para André Silva, presidente do
Rotary de Ubatuba, por mais
que se pense que a poliomielite
esteja erradicada, é preciso
manter a prevenção e
conscientização. “Veja o saram-
po, doença que por anos esteve
eliminada em nosso país e que
já volta a compor estatísticas e
acometer milhares de pessoas.
Não podemos deixar que o mes-
mo aconteça com a pólio”.

F
o
t
o
s
:
 
E
r
n
e
s
t
o
 
Z
a
m

b
o
n

O curso de foto digital no Centro

de Capacitação Profissional de

Ubatuba, localizado no Perquê-Açú

está entrando já na fase de práti-

cas de edição. A próxima fase se-

rão as saídas fotográficas. O curso

tem a duração de quatro meses e é

gratuito. Ministrado pelo fotógra-

fo profissional Ernesto Zambon já

está na terceira turma. Na última

aula os alunos receberam a visita

da Primeira Dama do município

Sandra Sato que é a grande

mentora do centro de capacitação

e que proporciona diversos cursos

totalmente gratuitos para uma fai-

xa da população mais carente, pos-

sibilitando assim a geração de ren-

da com os cursos ministrados.

Curso de Foto Digital é realizado
no Centro de Capacitação
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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.

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

ORAÇÃO DOS AFLITOS
Aflita se viu a Virgem Maria aos pés da Cruz.
Aflita me vejo, valei-me Mãe de Jesus.
Confio em Deus com todas as minhas forças, por isso, peço que
ilumine meus caminhos, concedendo-me a graça que tanto
desejo(faça o pedido).
Mande publicar e observe o que acontece no quarto dia.

A.M.B.

VEÍCULOS

VENDO

CITROEN C3

GLX 1.4 FLEX

2011/2012
Vermelho, ar condicionado, dire-
ção hidráulica, vidros elétricos,
bom estado e documentação Ok.

Tratar: (12) 98103-2513

Fiscalização ficará a cargo do Procon;
penalidades podem chegar a multas que

ultrapassam R$ 5 mil

O Governador João Doria, o secretário
de Estado de Infraestrutura e Meio
Ambiente, Marcos Penido e o
presidente da Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon), Fernando Capez,
assinaram na terça-feira (15) o
decreto que regulamenta a Lei
n°17.110, de 12 de julho, que
proíbe o fornecimento de canudos
confeccionados em material
plástico no Estado de São Paulo.

O decreto foi publicado na
quarta-feira (16), no Diário Oficial
do Estado e prevê o Procon como
órgão responsável pela fiscalização
e autuação dos estabelecimentos
comerciais. As multas podem variar de R$
530,60 a R$ 5.306,00 no caso de
reincidências.

“O objetivo desta lei  não visa
meramente a punição, mas sim sensibilizar
as pessoas acerca da responsabilidade de
cada um no cuidado com o meio

Legislação
Canudos de plástico são proibidos

em todo o Estado de São Paulo
ambiente”, comenta o secretário de
Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos
Penido.

“A preocupação das normas
regulamentares, que devem ser cumpridas
e cuja observância o PROCON vai fiscalizar,

são no sentido de preservar o meio
ambiente, uma vez que estes canudos
plásticos estão provocando enormes danos
a fauna marinha, estimulando a colocação
de lixo nas praias, nos estabelecimentos,
lixos que não são capazes de serem
absorvidos organicamente, lixos

inorgânicos”, explica o presidente do órgão,
Fernando Capez.

A lei veda a distribuição de canudos de
plásticos em estabelecimentos comerciais
como hotéis, bares, restaurantes, padarias,
clubes, entre outros além de orientar para

a uti lização desse objeto
confeccionado em papel reciclado,
material comestível ou
biodegradável.

Na primeira autuação, a multa
será de 20 Unidades Fiscais do
Estado do São Paulo (UFESPs), R$
530,60; a cada reincidência o valor
será dobrado podendo alcançar 200
UFESPs (R$ 5.306,00).

Com o valor arrecadado das
multas, 50% será destinado ao
Fundo Estadual de Prevenção e
Controle da Poluição (FECOP) e a
outra metade ao Procon para

aplicação em programas de educação,
prevenção e fiscalização relacionados ao
consumo sustentável.

Caberá à Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente (SIMA) em parceria com o Procon
implementar programas de educação ambiental
para orientar consumidores e fornecedores.
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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

Motovelocidade

Ubatuba esteve representada
na 6ª Etapa do Superbike Brasil,
o maior e mais disputado Cam-
peonato de Motovelocidade das
Américas, realizado no domingo
(22/09), em Goiânia – GO.

Jr Moises #112, piloto da Equi-
pe Ello Racing, esteve em seu
segundo pódio e trouxe mais um
troféu para cidade.

Natural de Ubatuba, o piloto
também teve destaque no TEM
– Torneio Esportivo de
Motovelocidade em 2018, quan-
do conquistou o seu primeiro
pódio: “Sempre fui piloto de rua
e poder andar numa pista de
corrida de verdade, em
Interlagos, onde andam grandes
nomes da motovelocidade, foi
incrível. Trazer um troféu pra
casa então, foi uma grande con-
quista!”.

Piloto da Categoria Escola
1000cc, o primeiro nível das ca-
tegorias do Superbike, Junior
vem conquistando cada vez mais
experiência, tendo disputado
etapas em Interlagos – SP,
Goiânia – GO e Curitiba – PR.

Em sua última competição, Jr
Moises fez sua melhor
performance, virando 1.33 seg
em sua 10ª volta no Autódromo
de Goiânia, que possui 3.385 km
de extensão de pista: “Em
Goiânia, além de ser muito
quente, é muito seco, a respira-
ção fica muito comprometida e
o rendimento não é o mesmo.
Foi um grande desafio, mas deu
tudo certo e a experiência e o
resultado foram positivos.”

Ubatubense conquista pódio na
6ª Etapa do Superbike Brasil

Seu alto grau de desempenho
rendeu um convite para conhe-
cer e disputar uma etapa do
WSBK na Argentina “Ter esse re-
conhecimento só afirma que es-
tou no caminho certo. Tenho me
dedicado muito pra aumentar
meu rendimento na pista e pra
melhorar as condições da minha

moto de modo que eu consigo
manter meus bons resultados,
mas esse é um esporte caro e
que só agora está começando a
ter visibilidade, por isso a neces-
sidade de patrocinadores para
os pilotos, pois é um esporte
que exige investimento”.

As próximas corridas estão pre-
vistas para acontecer em
Goiânia-GO* e Curitiba-PR*. A
última etapa ocorrerá em 08 de
dezembro* e terá como palco o
Autódromo de Interlagos, em
São Paulo.

As corridas são transmitidas ao
vivo no canal Superbike no
Youtube e no site do Superbike.
A categoria PRO tem sua trans-
missão também no canal aber-
to RedeTV.

*data do evento sujeito a al-
teração

A Cidade Reclama
Avenida Vale do Sol.  Ipiranguinha.

Ubatuba.
O que tem lá além de bastante morador

da cidade?
Despejo irregular de efluentes

domésticos, ou seja, esgoto a céu aberto.
Escondido? Não! Está em plena avenida

e para quem duvida, tape o nariz e vai lá
conferir.

É difícil acreditar, mas isso acontece sim
e não é de hoje. Em dias de sol, ocupa um
pouco mais do meio fio e em dias de chuva,
a avenida toda.

Quem consegue, tenta desviar, mas os
idosos veem com frequência seus pés
nessa água afundar e as crianças,
inocentes, brincam nela sem o perigo
notar!

E não foi sempre assim. Há dois anos isso
acontece. Os moradores já reclamaram e
ainda reclamam, mas sem providências do
poder público, só lhes resta esperar o dia
desse esgoto parar de ali circular!

Foto: Renato Balabem

Acontece na Cidade

Solenidade acontece neste
domingo (20) a partir das 17h,
com descerramento da placa

em homenagem ao ex-
prefeito e criador da FundArt

O domingo, 20, representa um
momento muito especial para a
cultura de Ubatuba. Nesta data,
o ex-prefeito e criador da Fun-
dação de Arte e Cultura de
Ubatuba, Pedro Paulo Teixeira
Pinto, falecido em julho deste
ano, receberá uma justa home-
nagem com a solenidade de
descerramento da placa, que
dará seu nome ao Teatro Muni-
cipal.

A cerimônia terá início às 17h
com a solenidade, encerrando
com um belíssimo espetáculo,
no qual a consagrada banda
ubatubense, Lira Padre
Anchieta, convida, para uma

Teatro de Ubatuba terá
cerimônia de nomeação em
homenagem a Pedro Paulo

Teixeira Pinto
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apresentação única, uma das
mais respeitadas cantoras brasi-
leiras, Jane Duboc, juntamente
com o maestro e pianista Ogair
Júnior.

O show acontece no palco do
Teatro às 18h e a entrada é 1kg
de alimento não perecível, que
será destinado às ações do Fun-
do Social de Solidariedade de
Ubatuba.

“Estamos muito felizes em re-
conhecer e valorizar a memória
do nosso saudoso amigo, Pedro
Paulo Teixeira Pinto, por meio
desse evento. Ele, que sempre
foi um amante e preservador da
cultura, será devidamente ho-
menageado. Reforçamos o con-
vite, da Prefeitura, da Fundart,
dos familiares e amigos, para
prestigiar essa homenagem”, fi-
nalizou o prefeito Délcio Sato
(PSD).

Festa em comemoração ao Dia do Professor é
realizada no Centro de Convenções

Ernesto Zambon

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 foi direcionado exclusi-
vamente para os profissionais
que trabalham nas unidades da
Rede Municipal, funcionários
administrativos, merendeiras e
agentes educacionais.  O in-
gresso era um quilo de alimen-
to não perecível e os alimentos
arrecadados foram doados
para o Fundo Social de Solida-
riedade de Ubatuba. A atração

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

principal foi a Banda Palace,
presença tradicional em even-
tos e bailes com seu vasto re-

pertório e que neste em espe-
cial, animou a festa por quatro
horas.
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