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Uma menina de 11 anos
morreu por desnutrição,
na quinta-feira (24), em
Ubatuba, após jejuar por
d i a s  s e g u i d o s ,  c o m o
fo r m a  d e  p u n i ç ã o
imposta pela mãe e pelo
padrasto.

E l es  co n fes s a ra m  q u e
era corriqueiro obrigar a
criança a ficar sem comer
p a ra  “c o r r i g i r  s e u
comportamento” e que
es tava  h á  a p e n a s  t r ê s
d i a s  s e g u i d o s  s ó
tomando água.

Mais detalhes na pág. 5

VII Ubatuba Fest Rock
acontece no Blues on

the Rocks neste sábado
Chegou o dia. Mais uma

vez a história do rock ficará
marcada na cidade de
Ubatuba. No sábado (2), as
bandas Ostra Coisa,
Sondbroder e Engrennagem
subirão no palco do Blues on
the Rocks e desti larão o
mais puro Rock’n Roll.
Muitos clássicos e músicas
autorais prometem uma
noite surpreendente.

Pág. 7

Cerca de 5 mil pessoas
compareceram à avenida
Iperoig, em Ubatuba, na
manhã de segunda-feira, 28,
para prestigiar o Desfile
Cívico-Militar em come-
moração aos 382 anos da
cidade.

Um total de 2500
participantes percorreram o
trecho saudando o
município. Instituições,
associações, secretarias
municipais, projetos sociais,
forças militares e escolas
públicas e particulares
trouxeram seus repre-
sentantes com faixas,
adereços e algumas
performances, que ar-
rancaram aplausos do
público. Confira na pág. 10

Desfile de 382 anos de
Ubatuba reúne 5 mil pessoas
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Dia do Comerciário foi comemorado
pela Câmara Municipal de Ubatuba

A Câmara Municipal de
Ubatuba realizou no dia 18
de outubro, Sessão Solene
comemorativa ao Dia do
Comerciário.  Na opor-
tunidade receberam
Diplomas de Honra ao
Mérito quatro profissionais,
indicados pelo Sindicato
dos Comerciários de
Ubatuba, nos segmentos
comércio varejista,
comércio atacadista, far-
mácia e prestação de
serviços.  Durante a
cerimônia foi feita ainda
uma homenagem póstuma
ao vice-prefeito de

Ubatuba,  Jurandir  de
Oliveira Veloso, o Pelé. Os

detalhes você confere na

pág. 6

Menina de 11 anos morre
por desnutrição

Bailarino da Experimental
de Dança participa da

gravação de um comercial
de TV de renomada

operadora de celular
Daael Sam, bailarino e professor da Experimental de Dança

de Ubatuba participou em São Paulo, da gravação de um
comercial de TV de uma grande operadora de celular. Ele
foi selecionado entre vários bailarinos e destacou-se,
garantindo a vaga para o comercial.

Nas próximas semanas ele estará em rede nacional de

televisão. Saiba mais na pág. 10
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Nova operação da Lava Jato
cumpre mandados de busca e

apreensão em Ubatuba

Governo de SP cria Grupo de
Trabalho para monitorar

mancha de óleo que atinge
costa brasileira

O Grupo vai promover
debates e diálogos com as
Prefeituras, comunidades
tradicionais, pescadores,
polícia entre outros que
podem auxi l iar na
preservação ambiental caso
a mancha de óleo que já
afeta 250 localidades e
avança rumo ao sul, atinja o
litoral de São Paulo.
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Na terça-feira (29), a Polícia
Federal e o Ministério Público
cumpriram 11 mandados de
busca e apreensão em uma
investigação sobre o ex-
diretor da Dersa, Paulo Vieira
Souza. Familiares, pessoas
ligadas ao ex-diretor e
prestadores de serviços agora
são alvos da operação que
investiga a participação na
gestão de pessoas jurídicas
usadas para a prática de atos
de lavagem de dinheiro e
ocultacão de documentos.

Pág. 5

Primeiro concurso de canto de Ubatuba

“Eu sou a voz” acontece no sábado
O Teatro Municipal Pedro

Paulo Teixeira Pinto recebe
neste sábado, (2), 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.
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31ª Feira das Nações termina no domingo
Ubatuba sedia até domingo

(03), a 31ª Feira das Nações,

na Praça de Eventos da

Avenida Iperoig. Promovido

pelo Rotary Club de

Ubatuba, é o maior evento

gastronômico beneficente

da região e conta com a

participação de nove

entidades que recebem o

público desde o dia 24 de

outubro, todos os dias, a

partir das 18h, e aos fins de

semana, também na hora do

almoço.
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A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

A graça de se sentir querido,
A fé no amor, mesmo em tem-

pos de guerra,
A força para transformar a vida,
A esperança de realizar seus so-

nhos,
A liberdade de mudar de ideia,
A humildade de se saber imper-

feito,
A vitória de ter resistido a uma

tentação,
A coragem de ser simplesmente

você,
A honestidade de assumir seus

erros,
A disposição de tentar de novo,
À vontade de enfrentar desafios,
A capacidade de pedir ajuda,

Ninguém pode tirar de você:
A sensação de dever bem cum-

prido,
A certeza de que a vida sempre

vale a pena...
“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

Novembro chegou deixando para
trás mais uma campanha “Outubro
Rosa”.

Desde o início da década de 1990,
a campanha Outubro Rosa promo-
ve a conscientização sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce do
câncer de mama. De lá para cá hou-
ve muitos avanços na medicina de
modo que hoje, a chance de cura
da doença é de aproximadamente
95%.

Mas ainda precisamos quebrar al-
guns tabus e vencer grandes desa-
fios relacionados às políticas públi-
cas empregadas para atingir o gran-
de número de mulheres acometidas
com a enfermidade.

A maioria já sabe, mas não custa
ressaltar que a maneira mais eficaz
de detectar essa doença é por meio
da mamografia, capaz de identificar
lesões pequenas e até mesmo as
‘não palpáveis’. Apesar de todos os
alertas e informações disponíveis
difundidas principalmente através
do Outubro Rosa, só 24% das mu-
lheres brasileiras realizam o exame
anualmente ou a cada dois anos,
seja por questões individuais ou
pela baixa disponibilidade de
mamógrafos na rede pública.

Falta acesso aos recursos preven-
tivos. E isso acontece no país intei-
ro.

Em Ubatuba há mulheres que re-
latam que buscaram o posto de saú-
de para obter um encaminhamen-
to para se submeterem à realização
de uma mamografia e ouvem que
é só para mulheres acima dos 50
anos e que nem mesmo quando fa-
lam que apesar de não terem che-
gado aos 50, há casos na família de
ascendentes diretos com a incidên-
cia da doença, nem assim recebem
o encaminhamento. Só mesmo se
apresentarem uma alteração visível
na mama constatada pelo gineco-
logista é que irão obter o encami-
nhamento para a realização do exa-
me. A solução para quem tem re-
cursos financeiros é buscar a rede
particular para a realização do tão
importante exame.

O resultado disso é que 70% dos
casos de câncer de mama ainda são
detectados em estágio avançado no
sistema de saúde pública no Brasil,
de acordo com um levantamento
feito por pesquisadores da Univer-
sidade de São Paulo – USP, em 2018.

Isso acontece porque nem todos
passaram da fase de acreditar que
câncer de mama só acomete mu-
lheres acima dos 50 anos. Eu fui
diagnosticada com câncer de mama
aos 42 anos e só porque notei a pre-
sença de um nódulo que de longe
era pequeno. O médico que me
atendeu desesperada em busca de
fazer pela primeira vez uma
mamografia, me disse que eu esta-
va fazendo tempestade em copo
d’água, que era normal surgirem
nódulos na mama e que isso não
significaria necessariamente o pior.

Temos pressa
Eu insisti muito em fazer a
mamografia e o resultado do exa-
me fez o médico perder o rebola-
do: era câncer sim. Um tumor enor-
me aliás, formado pela junção de
microcalcificações que se uniram
numa grande massa e que foi redu-
zido de tamanho à base de
quimioterapia para depois ser total-
mente extirpado na cirurgia de
mastectomia. Ainda faz apenas um
ano e um mês que terminei a
quimioterapia e agora estou em
fase de acompanhamento do cha-
mado período de remissão da do-
ença. Uma doença que não escolhe
idade, nem classe social, que testa
seu equilíbrio emocional e seu gos-
to pela vida. Uma doença que não
escolhe hora e leva embora aquele
que você mais adora.

Mas não pense que conseguir um
diagnóstico precoce é o suficiente.
Por que não é!

Outro fator preocupante são os
atrasos no início do tratamento das
pacientes, que podem chegar a 200
dias (quando não mais), segundo
dados divulgados pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).

A demora no diagnóstico e no iní-
cio de tratamento no sistema de
saúde pública compromete direta-
mente o índice de cura e o tempo
de sobrevida da mulher.

Para que seja possível reduzir a
mortalidade por câncer de mama
no país como um todo, o ideal se-
ria que 100% da população alvo ti-
vesse acesso ao rastreamento da
doença ou que pelo menos 70% da
população o tivesse. Lembrando
que de acordo com a recomenda-
ção do Ministério da Saúde as mu-
lheres entre 50 e 69 anos tem direi-
to ao exame preventivo ainda que
a Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica e a Sociedade Brasileira de
Mastologia recomende a partir dos
40 anos, sem limite superior de ida-
de.

A boa notícia é que alimentação,
controle do peso e atividade física
reduzem em até 28% o risco de a
mulher desenvolver esse tipo de
tumor. Mas não tem jeito: os exa-
mes de prevenção e uma rotina
saudável são as melhores formas
de preservar a saúde como um
todo.

O tratamento tem se tornado
cada vez mais eficaz e capaz de le-
var à cura da doença mas infeliz-
mente ainda engatinhamos no
quesito prevenção e no início do
tratamento a partir do diagnósti-
co e assim é que muitas vidas se
perdem pelo caminho.

De nada adianta pintar o país de
rosa em outubro se o que falta ain-
da é o acesso à prevenção e o iní-
cio rápido do tratamento a partir
do diagnóstico.

Corra! Insista! A doença não es-
pera e por isso temos pressa!

Melissa Schirmanoff

O Dia Mundial Vegano foi estabe-
lecido em 1994 por Louise Wallis,
então presidente da Vegan Society
da Inglaterra, a instituição vegana
mais antiga do mundo, a que ofici-
alizou e cunhou o termo “vegano”.
Louise estabeleceu que todo dia 1º
de novembro seria comemorado o
Dia Mundial Vegano justamente no
aniversário de 50 anos da Vegan
Society, criada em 1944.

O que é o veganismo e quem são
os veganos?

O veganismo não é uma dieta e
sim o conjunto de ações em todos
os aspectos da vida que demonstra
recusa ao sofrimento dos animais.
Os veganos, como são chamados os
que praticam o veganismo, tem
uma alimentação vegetariana, ou
seja, nada de origem animal entra
no cardápio. Isso inclui todos os ti-
pos de carnes, todos os laticínios,
ovos, mel e tudo que tenha em sua
origem o sofrimento de algum ani-
mal. Nenhum produto de origem
animal é livre de sofrimento e é por
isso que os veganos não os conso-
mem.

Receitas lindas, criativas, saboro-
sas e saudáveis são a marca da culi-
nária vegana, mas a filosofia vai
muito além da cozinha. Veganos
não apoiam ou colocam o seu di-
nheiro em nada que envolva sofri-
mento, inclusive de outros seres
humanos. Circos com animais, rou-
pas com peles de animais – incluin-
do couro –, rodeios, cosméticos e
produtos de higiene testados em
animais, produtos sabidamente
produzidos por trabalhadores em
condições desumanas e tantos ou-
tros itens estão fora da vida de uma
pessoa vegana.

Pode parecer complicado a quem
ouve falar nisso pela primeira vez,
mas com um pouco de boa vonta-
de, pesquisa e foco nas vítimas (os
animais), qualquer pessoa pode se
tornar vegana. Não há limitação de
classe social, gênero ou idade. Bas-
ta que haja informação e vontade.

O que comer?
Pessoas que adotam o veganismo

em suas vidas, ao contrário do que
muitos pensam, comem muito bem
e de forma variada. Existem cente-
nas de alimentos naturalmente
veganos como arroz, feijão, legu-
mes, hortaliças, castanhas, frutas e
muitos outros. Há também pratos
tradicionais que não têm nada de
origem animal em suas receitas ori-
ginais. É o caso de muitas receitas
árabes, brasileiras, italianas, medi-
terrâneas e orientais.

Para essa edição, separei algumas
dicas para um bom Churrasco
Vegano, vamos lá?

Churrascos são momentos tensos
na vida de uma pessoa que não
come carne. É a hora em que todo
mundo vai fazer mil perguntas so-
bre sua dieta, em que a gente vai
se deparar com carne sendo assa-
da em grandes quantidades e, tam-
bém, em que a gente pode ficar sem
opção do que comer.

Mas não precisa ser assim, a solu-
ção para tudo é ter jogo de cintu-
ra...

Bem, começando do começo,
uma boa entrada para o churrasco
é a Salada de Maionese.

Ingredientes
- 4 batatas descascadas e fervidas

até ficarem macias
- 1 xícara ervilha
- 1 xícara milho
- 1 xícara cenoura cortada em mini

cubinhos e cozida
- 1 xícara vagem cortada em

rodelinhas bem finas e cozida
- 1 xícara palmito cortado em mini

cubinhos
- maionese vegana a gosto *
- limão a gosto
- sal a gosto

Dia Mundial Vegano

- azeitonas verdes e ramos de
salsinha para finalizar

Modo de preparo
Misture tudo com delicadeza
Dica: Sirva com batata palha de

sua preferência.
Maionese Vegana
Ingredientes
- 1 xícara de leite vegetal (pode ser

qualquer um, não fica com o sabor
característico)

- ½ alho
- suco de 1 limão
- 2 xícaras de óleo de canola ou

até o liquidificador começar a pati-
nar

- sal a gosto
Modo de preparo
Bata o leite, o alho e o limão no

liquidificador, coloque o óleo aos
poucos. Depois de pronta, acres-
cente o sal.

Espetinhos veganos
Os espetinhos para assar, nada

mais são do que legumes. Corte os
legumes em pedaços grandes para
não cair do espeto, depois coloque
em uma travessa grande com azei-
te, shoyo, sal, manjericão, orégano
e outros temperos que você quiser.
Deixe marinando por 2 horas e asse
na churrasqueira.

Sugestões de legumes Cebola,
abobrinha, tomate, berinjela, bata-
ta doce, cenoura.

Uma outra opção deliciosa é a
Abóbora Inteira. Uma abóbora japo-
nesa pode ser colocada inteira, fe-
chada na churrasqueira e após 2
horas, corte em “gomos”. Estará lin-
da, macia e pronta para ser servi-
da, podendo ser consumida pura ou
então com temperos a gosto, como
azeite, ervas finas, coentro e sal.

E a Sobremesa? Sim, nós temos...
Basta empanar um abacaxi inteiro
em açúcar com canela e colocar na
churrasqueira, deixe por 15 minu-
tos ou até ficar douradinho (por
causa do açúcar caramelizando).
Retire, corte em rodelas e sirva ain-
da quentinho.

Dica Fica delicioso servido com
sorvete de frutas ou de banana com
cacau.

O mais importante na vida é ser
feliz, seja vegano ou não, então,
ótima semana a todos e sejam feli-
zes!

Fonte: vista-se.com.br,
sejavegano.com.br e https://
escolhaveg.com.br/

Escaneie o QR code abaixo para
ver mais receitas direto no seu ce-
lular, basta abrir sua câmera como
se fosse tirar uma foto dessa ima-
gem.

Ordem e progresso!
Como queremos ordem e pro-

gresso se ao menos não faze-
mos a nossa parte?

Bater no peito, defender uma
causa uma ideia todos tem fô-
lego para isso, mais ser forte
mesmo é submeter  sem se
questionar.

Autoridades foram constituí-
das para uma finalidade, mais
o problema é que as pessoas
nunca estão sat isfe i ta com
nada.

Falam, criticam, e não fazem
nada para mudar.

A mudança começa em você.
O falha que você vê na outra

pessoa é a falha que está dentro
de você.

As coisas vão mudar quando as
pessoas entenderem o que é prin-
cípio de HONRA.

Ordem e processo vem de den-
tro pra fora.

Pare de falar e comece a agir
mais!

Poesia

Olhos atentos para a poesia
Uma vez um menino viu

uma casa de joão-de-barro sobre outra

e perguntou para sua mamãe

se eles já não se contentavam

em ter casas térreas.

De onde as crianças

tiram tanta poesias e ideias?

Félix Cabral

Artigo

Fabio Carneiro

*BIP* *BIP*, uma mensagem,
você olha e, inconscientemente,
sorri. Essa é uma cena comum para
os usuários do WhatsApp. Talvez,
quando a leu, identificou-se por ser
um usuário do aplicativo, utilizan-
do-o por entretenimento, trabalho
ou para a comunicação com dife-
rentes pessoas, mas com assuntos
comuns.

Graças a essa ferramenta, o diá-
logo virou dinâmico, isso é um fato,
pois basta ver a velocidade com que
as grandes manifestações são orga-
nizadas por meio dela ou a rapidez
com que uma notícia, um “meme”
ou um vídeo é compartilhado pelas
pessoas em seus grupos de amigos,
chegando a ganhar repercussão
nacional. Alguns homens na Copa
da Rússia perderam seus empregos
e foram processados no Brasil devi-
do a um vídeo publicado. Esse novo
formato, mesmo sem percepção,
exige um talento ímpar para que a
comunicação seja clara, límpida e
não gere ruídos ou desentendimen-
tos. Acredito que você, como qua-
se todos, já foi surpreendido por
uma mensagem que, digamos, não
caiu bem. Especialmente se ela foi
veiculada no grupo da sala do seu
filho, situação essa que desenca-
deia intensos debates entre mães e
pais.

Essa “força tarefa” online tem o
fim de atuar em prol da “defesa”
dos nossos filhos. Uma ação que
ganha os nomes de atenção, cuida-
do, zelo ou outros que sejam con-
venientes para justificar a intromis-
são - afinal, são inúmeras as preo-
cupações para com as crianças e,
como pais, gostamos de “saber de
tudo” o que aconteceu, acontece e,
se possível, o que acontecerá com
eles. Mas será que isso é realmente
necessário?

Os debates iniciam-se com a
postagem de alguém preocupado e
prosseguem. Algumas vezes, produ-
tivos, principalmente ao se tratar de
uma situação vivenciada e querer
saber se os outros passaram por
algo parecido; mas, em alguns ca-
sos, acabam se transformando em
desentendimentos, com informa-
ções desencontradas e que não le-

Grupos de WhatsApp da
escola: você faz parte?

vam a lugar algum. Inúmeros são os
motivos que estimulam isso - um
deles acontece, por exemplo, pela
falta de expressão da fala em uma
mensagem escrita, já que ao ser
digitada não encontramos a
entonação de voz que mostraria sua
intenção. Além disso, geralmente,
os pais não conhecem as particula-
ridades dos outros participantes,
que são fatores determinantes para
uma boa comunicação - o que leva
esses debates aos maus entendidos,
coadjuvantes nesse cenário.

Muitas vezes, a credibilidade do
relato é baixa e a mesma palavra
pode ter vários significados. Mas as
opiniões dos participantes são dis-
tintas: há quem aposte na utilidade
ou na futilidade do grupo. Afinal, é
uma democracia.

Uma discussão no WhatsApp em
uma bela manhã de sexta-feira:

MÃE: “Gente, preciso de ajuda
pois a minha filha veio para casa e
não sabe o que fazer no trabalho. A
professora não orientou em nada”!
Assim, iniciou um grande debate
sobre a pobre docente que, por um
relato certamente equivocado de
uma criança do Ensino Fundamen-
tal, foi chamada para explicar-se.
Você acredita que a professora não
orientou? Imaginemos a cena, a
professora entra em sala e só diz:
“Façam o trabalho”!

Acredite, isso é impossível de
ocorrer e, possivelmente, a meni-
na não prestou atenção, mas, quan-
do questionada, falou uma
inverdade. A mãe, não investigan-
do, acabou gerando polêmica.

Essas discussões se repetem e re-
sultam em reclamações na escola,
reuniões com a direção e até na
demissão do professor. Questionar
os filhos é uma tática para evitar
situações constrangedoras,
vexatórias e injustiças. Lembre-se:
confiar na escola e acreditar no tra-
balho feito pelos professores é a
estratégia para evitarmos discus-
sões, distorções e ansiedades. Por
outro lado, vivemos em uma demo-
cracia e temos livre arbítrio. Afinal,
participa quem quer. Boa discussão!

 Fabio Carneiro é professor de Fí-
sica no Curso Positivo, em Curitiba
(PR)

“Manhêêê, olha ele!” Quem tem
mais de um filho em casa certamen-
te está familiarizado com essa frase.
Sim, os filhos brigam. E haja paciên-
cia para remediar conflitos, desacor-
dos e discussões que podem aconte-
cer por todo e qualquer motivo. Cos-
tumam sempre girar em torno de dis-
putas: um lugar no carro, quem toma
banho primeiro, um brinquedo, um
elogio. Na verdade, as crianças bri-
gam pela atenção dos pais, para te-
rem exclusividade. Para os pais, mui-
tas vezes esses atritos dão a sensa-
ção de culpa: primeiro, por não con-
seguirem evitar as brigas e, depois
que elas acontecem, por fracassarem
ao tentar solucioná-las.

Quando os conflitos fazem parte de
um contexto que envolve também
momentos de carinho, parceria e
cumplicidade entre irmãos, não de-
vem ser motivo de preocupação ex-
cessiva, apenas de monitoramento e
orientação. Ao notar atitudes de
desafeto contínuas, que podem ferir
– física ou psicologicamente – um ir-
mão, é sinal de alerta. Se esses pro-
blemas estiverem atrapalhando o
funcionamento escolar ou social da
criança, procure um médico especia-
lista em comportamento infantil para
uma avaliação.

Mas fora esses casos específicos,
como as brigas fazem parte do conví-
vio entre irmãos, o jeito é aprender
a lidar com elas e as dicas abaixo po-
dem auxiliar a amenizá-las:

- Os pais devem conversar e fazer
acordos ou combinados com os fi-
lhos. Conceitos éticos, respeito, com-
preensão e aceitação em relação às
diferenças podem ser enfatizados. E,
claro, as consequências por brigas e
mau comportamento devem ser apli-
cadas, desde que tenham sido ante-
riormente discutidas e acordadas.

O papel dos pais é juntar os filhos e
dizer: se vocês estão brigando, vamos
criar regras para o uso do videogame,
por exemplo. Assim, é mais fácil cum-
pr ir  o  combinado e amenizar  a
frequência das brigas.

- Qual mãe ou pai não sente um im-
pulso quase incontrolável de botar
ordem na casa toda vez que as crian-
ças começam a discutir? Só que, às
vezes, o melhor mesmo é se conter
para dar a chance a elas de tentarem
resolver os conflitos por conta pró-
pria porque se o conflito for apenas
uma discussão,  sem grandes
consequências, o melhor é não inter-
ferir. As crianças precisam aprender
a resolver as dificuldades e a negoci-
ar entre elas.

- Conversar é a melhor maneira de
educar e impor limites. O problema
é que uma única conversa não resol-
ve nada. É necessário insistir, pacien-
temente, para que os efeitos do diá-
logo possam ser percebidos. Os pais

Como acabar com as
brigas entre irmãos

devem persistir, falar a mesma coisa
várias vezes, de jeitos diferentes, e –
fundamental! – dar o exemplo. Se as
dificuldades na casa são resolvidas
com brigas e gritaria, não dá para es-
perar que as crianças façam diferen-
te. Afinal, é assim que elas vão apren-
der a contornar seus conflitos.

- Com certeza, a principal disputa
dos filhos é por brinquedos. Eles po-
dem nem estar interessados naquele
jogo antigo, mas basta um deles
pegá-lo para que os outros queiram
também. Aí começa a confusão.

Ensinar a dividir dá trabalho, e é
compreensível o ímpeto dos pais de
tirar o objeto de circulação. Aparen-
temente, resolve o problema. Mas, se
você tira um brinquedo, eles vão
competir por outro. A única coisa que
muda é o objeto de disputa. Não tem
jeito, os pais devem estipular limites:
se eles não estão sabendo dividir,
você é que determina como fazer. O
melhor é uma boa conversa e jamais
qualquer tipo de ameaça.

- Um grito pode até parecer a única
saída no momento em que a briga
está quente. Porém, a longo prazo, le-
vantar o tom de voz atrapalha. Gritar
só ajuda a intimidar. Não educa, não
aproxima, não desperta o respeito
nem inspira a criança quando for a
vez dela de resolver um problema. A
receita, mais uma vez, é exercitar a
paciência.

- A tentação de proteger o mais fra-
co é grande. Muitos pais caem nessa
armadilha, privilegiando os caçulas,
mesmo quando os maiores são os
que têm razão. Fique atento para não
cair na tentação de passar a mão na
cabeça do menor.

E para finalizar, paciência e bom hu-
mor ajudam muito. Lembre-se que
essa fase passa. Os filhos crescem!
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Informativo ACIU

HUMOR NA CIDADE

Palestras na ACIU
Artigo

O E.T. esteve em Ubatuba (Parte 02)
- Mas não existe um antídoto?

Essa cidade mágica é uma purifica-
ção para a humanidade. Já imagi-
nou abrir as portas para o mundo
conhecê-la?

- Você esta louco? Não é bem as-
sim, é muito complexo e temos que
tomar muito cuidado com os donos
de Ubatuba, vilões indigestos de
plantão.

- Donos, Vilões, Você me faz uma
gentileza? Quero conhecer sobre
este capítulo.

- Então vamos andando até a pon-
ta da Baía do Itaguá. Como você
pode constatar é uma beleza
inigualável. Nós sentimos a tristeza
do abandono de toda a orla, a ce-
gueira do Poder Público, e a fragili-
dade de um turismo de papel.

- É verdade. Embora com este sol,
vemos muitas lâmpadas acesas, do
outro lado da rua. Isto é necessá-
rio?

- Você não vai acreditar como se
aproveitam do nosso povo: Recen-
temente, de repente, sem nenhum
comunicado o Poder Público, criou
uma tarifa obrigatória, utilizando a
empresa de fornecimento de ener-
gia, para todos os contribuintes,
denominada: “Cobrança Ilumina-
ção Pública para a Prefeitura” (?),
e com ela, a Prefeitura deve pagar
as luzes acesas durante o dia, não
só estas como inúmeras existentes
na cidade.

- Mas estou vendo umas luminá-
rias modernas em toda a nossa ca-
minhada.

- Sim. Realmente com esse reco-
lhimento indecente, em final do
mandato, servirá para fazer propa-
ganda desta obra de iluminação,
paga pelo contribuinte, sem mais
nem menos. Agora se entrarmos
nas ruas internas, iremos verificar
de noite, uma iluminação pobre e,
quando não, ruas sem nenhuma ilu-
minação.

- Porque não se preocupam com
estas ruas?

- Porque não aparece para a po-
pulação. Na orla da praia, aí sim,
ação de politicagem barata. Nós
somos obrigados a dar dinheiro,
pois ficaríamos sem energia, e eles
se intitulam “PAIS” da criança.

- Qual a utilidade deste Píer à
beira desta orla?

- É outra ideia original. Na tempo-
rada vêm navios de turistas, que

param em alto mar, e os passagei-
ros chegam através de embarcações
apropriadas, para visitarem a nos-
sa cidade.

- Puxa, esta ação de turismo é
ótima.

- Seria ótima. Coloque-se no lugar
destes visitantes. De onde se encon-
tram têm uma visão maravilhosa,
realmente. Porém, ao se aproxima-
rem, vislumbra uma água escura,
uma praia abandonada, uma orla
com muito lixo e um odor fétido,
despejado por um rio que lhe mos-
trarei em breve. Ao chegarem, em
terra, acreditam que terão uma sur-
presa agradável. NÃO. Além de fal-
ta de estrutura no local, encontra-
rão uma cidade totalmente
esburacada, pedindo socorro. Não
se compara ao turismo de cidades
de primeiro mundo. Quem aqui
vem, não tem o mínimo interesse
de voltar. A principal propaganda,
a de boca a boca, torna-se negati-
va e vergonhosa.

- E a população, os munícipes,
nada faz?

- Existe uma ação sendo prepara-
da para a próxima temporada. Com
receio que venha uma nova taxa
obrigatória, agora na conta d’água,
igual aquela da energia, e cientes do
aumento sensível de turistas na pró-
xima temporada, um grupo solidá-
rio esta recrutando voluntários,
para sensibilizar os turistas. Consis-
te em limpar bem a área dos bura-
cos, circundá-los com uma tinta
vermelha e colocar a seguinte men-
sagem em uma placa: “ADOTE ESTE
BURACO, POR FAVOR”.

- É uma pena. Concordo com seu
parecer, mas não estou sentindo
nenhum mau cheiro agora.

- Correto. Vamos andar até o final
e você sentirá, garanto que nunca
mais vai esquecer este cheiro, esta

ATMOSFERA.
- Complicado, mas já começo a

sentir mudança de odor no ar.
- Aqui estamos. Apresento-lhe um

cadáver, o RIO ACARAÚ. Este é o
principal esgoto natural de
Ubatuba. Tive a oportunidade de ir
daqui, a foz, para a nascente. De um
determinado ponto, jorra fezes e
urina, uma solução mágica, dos
prédios situados no Itaguá. De ou-
tro ponto, a mesma solução mági-
ca, vem da Praia Grande. Um bair-
ro, uma bagunça desorganizada,
sem nenhum controle ou comando.
Existe um pequeno rio que deságua
no Acaraú, que é usado como trans-
porte de todo este material. Chega-
mos ao absurdo de termos um
enorme prédio construído em cima
de sua nascente. Faz em cima e cai
direto embaixo.

- E o pessoal do Meio Ambiente?
- Formam comissões e fazem reu-

niões, mas na verdade preferem
deixar como está. Fica para o próxi-
mo governo. Neste rio você encon-
tra sofás, geladeiras, cadeiras, res-
tos de construção, tudo, menos lim-
peza, peixes e pássaros. Temos até
“famílias” morando em tubões lo-
calizados no rio. No verão, na tem-
porada, o objeto mais procurado
pelos turistas é o famoso “pregador
de roupa” para por no nariz. No
perímetro do rio, o comércio, as
pousadas, hotéis e restaurantes,
tornam-se altamente prejudicados
e desgastados por causa da “poção
mágica” no ar, perante os novos
turistas, que com certeza, decidem
nunca mais retornar àquele local.

- Incrível. Mas e os Donos, os Vi-
lões? Eles sabem deste caos exis-
tente?

Percy Leite.

continua no próximo sábado.

Segundo a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), a bandeira
tarifária para o mês de novembro
será a vermelha, no patamar 1,
quando há um acréscimo de R$ 4
para cada 100 quilowatts-hora con-
sumidos. Em outubro, a bandeira
foi a amarela, cujo acréscimo na
conta é de R$ 1.

De acordo com a agência, a deci-
são de elevar o patamar da bandei-
ra se deve ao fato de que, apesar
de novembro ser o mês de início do
período chuvoso nas principais ba-
cias hidrográficas do país, o regime
de chuvas está abaixo da média his-
tórica.

“O regime de chuvas regulares
nessas regiões tem se revelado sig-
nificativamente abaixo do padrão
histórico. A previsão hidrológica
para o mês também aponta vazões
afluentes aos principais reservató-
rios abaixo da média, o que reper-
cute diretamente na capacidade de

Conta de energia elétrica fica mais
cara em novembro

Energia Elétrica

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

Acréscimo na conta será de R$ 4 para cada 100 kWh
consumidos; Aneel anunciou bandeira tarifária

vermelha para novembro
produção das hidrelétricas, elevan-
do os custos relacionados ao risco
hidrológico (GSF)”, explicou a Aneel.

A agência disse ainda que nesse
cenário aumenta a demanda de
acionamento de usinas
termelétricas, cujo custo de produ-
ção é mais alto, o que incide sobre
da energia.

Sistema
Criado pela Aneel, o sistema de

bandeiras tarifárias sinaliza o cus-
to real da energia gerada, possi-
bil itando aos consumidores o
bom uso da energia elétrica. O
cálculo para acionamento das
bandeiras tarifárias leva em con-
ta, principalmente, dois fatores:
o risco hidrológico (GSF, na sigla
em inglês) e o preço da energia
(PLD).

O funcionamento das bandeiras
tarifárias é simples: as cores ver-
de, amarela ou vermelha (nos pa-

tamares 1 e 2) indicam se a ener-
gia custará mais ou menos em
função das condições de geração.

No dia 21 de maio, agência
aprovou um reajuste no valor das
bandeiras tarifárias. Com os no-
vos valores,  caso haja o
acionamento, o acréscimo cobra-
do na conta pelo acionamento da
bandeira amarela passou de R$ 1
para R$ 1,50 a cada 100 kWh con-
sumidos. Já a bandeira vermelha
patamar 1 passou de R$ 3 para R$
4 a cada 100 kWh e no patamar 2
da bandeira passou de R$ 5 para
R$ 6 por 100 kWh consumidos. A
bandeira verde não tem cobran-
ça extra.

Os recursos pagos pelos consumi-
dores vão para uma conta específi-
ca e depois são repassados às dis-
tribuidoras de energia para com-
pensar o custo extra da produção
de energia em períodos de seca.

Fonte: Agência Brasil EBC

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:
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Editais & Comunicados
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Prezados Moradores da Praia das Toninhas,
É com muita satisfação que vimos através deste convocar a to-

dos os moradores da Praia das Toninhas, para a realização de
Assembleia Geral que se realizará no dia 04 de dezembro de 2019.

 A assembleia ocorrerá no salão do Condomínio Villa Divina, si-
tuado na Rua Chico Matheus, 215 – Toninhas, na cidade de
Ubatuba, em primeira convocação às 19 horas e segunda convo-
cação às 19 horas e 30 minutos, com qualquer número de presen-
tes, com a seguinte pauta:

- Andamento dos assuntos iniciados;
- Necessidades para continuidade;
- Prestação de contas
- Eleição e posse da diretoria da Associação de Proprietários e

Moradores das Toninhas.
Ubatuba, 04 de dezembro de 2019.
Pietro Parini - Presidente da Associação de Proprietários e Mo-

radores das Toninhas.

Saúde Pública

Bebês de 6 a 9 meses agora
podem ser imunizados em

mais unidades de saúde em
Ubatuba; 25 postos de saúde
estão oferecendo a vacina na

cidade

A secretaria de Saúde, por
meio da Vigilância em Saúde,
divulgou os locais, horários e
dias de aplicação da vacina
tríplice viral - contra Sarampo,
Caxumba e Rubéola -  conforme
tabela.

Anteriormente, os bebês de 6
a 9 meses, só estavam receben-
do a referida imunização na UBS
Cícero Gomes, localizada na re-
gião central. Entretanto, a equi-
pe da Vigilância recebeu mais
doses da vacina, conseguindo,
assim, ampliar o atendimento
destes bebes para mais unida-
des.

A partir de terça-feira, 29, já é
possível encontrar o recurso dis-
ponível em mais locais.

Para as demais faixas etárias,
não há alteração na rotina de
administração da vacina Tríplice
Viral, que vem sendo realizada
durante todo o período de fun-
cionamento das salas de vacina-
ção das unidades de saúde des-
te município.

O adulto deve tomar a tríplice-
viral se ainda não tiver recebido
as duas doses recomendadas
para a imunização completa
quando era criança e se tiver
nascido depois de 1960. O Mi-
nistério da Saúde considera que
as pessoas que nasceram antes
dessa data já tiveram essas do-
enças e estão imunizados, ou já
foram vacinados anteriormente.

Dados
De acordo com o Ministério da

Saúde, neste ano, já foram envi-
adas para os estados brasileiros
mais de 16 milhões de doses da
vacina tríplice viral, que prote-
ge contra sarampo, caxumba e
rubéola. Esse quantitativo é
para atender a vacinação de ro-

Aumenta o número de postos de
saúde que oferecem a vacina tríplice

viral em Ubatuba

tina, conforme previsto no Ca-
lendário Nacional de Vacinação,
em todos os estados do país, e
para intensificar a vacinação de
crianças de seis meses a meno-
res de um ano de idade que re-
sidem ou estão em deslocamen-
to para municípios que, neste
momento, apresentam surto ati-

vo da doença, ou seja, com cres-
cimento do número de casos
confirmados da doença nos úl-
timos 90 dias.

A vacina é a principal forma de
prevenção do sarampo.

Confira a tabela abaixo com os
locais e horários de atendimen-
to.

Objetivo é conscientizar

artistas, agentes, produtores

culturais e demais interessa-

dos sobre o Plano Municipal
de Cultura e também eleger

os novos membros
do Conselho

A FundArt – Fundação de Arte
e Cultura de Ubatuba publica o
edital de convocação para a 6ª
Conferência Municipal de Cultu-
ra de Ubatuba, que acontecerá
no dia 30 de novembro, das 9h
às 14h no Teatro Municipal
Pedro Paulo Teixeira Pinto. O
evento tem como objetivo
conscientizar artistas, agentes,
produtores culturais e demais
interessados sobre o Plano Mu-
nicipal de Cultura e também ele-
ger os novos membros do Con-
selho Municipal de Política Cul-
tural de Ubatuba – CMPC.

Interessados em fazer parte do
Conselho Municipal de Política
Cultural – CMPC deverão parti-
cipar de pelo menos uma Pré-
conferência Regional e Setorial
para concorrer a eleição do
setorial desejado no dia 30/11
na 6ª Conferência Municipal de
Cultura de Ubatuba.

Procurando abranger as diver-
sas regiões do município e mo-
tivar a participação popular, se-
rão realizadas Pré-conferências
Regionais e Setoriais durante o
mês. Confira a programação de
cada região:

Pré-conferência Regional e
Setorial l Região Norte

Data: 5 de novembro (terça-
feira) das 18h às 21h

Local: E.M. “José Belarmino
Sobrinho”

Endereço: Estrada Municipal,
S/N – Poruba.

Pré-conferência Regional e
Setorial | Região Sul / Centro-
Sul

Data: 12 de novembro (terça-
feira) das 18h às 21h

Local: E.M. “Virgínia Melle da
Silva Lefèvre”

Endereço: Rua Cabo Luiz Go-
mes Quevedo, 445 –
Maranduba.

Pré-conferência Regional e
Setorial | Região Central / Cen-
tro-Oeste

Cultura

FundArt realiza 6ª Conferência
Municipal de Cultura em Ubatuba

Data: 13 de novembro (quar-
ta-feira) das 18h às 21h

Local: ONG Gaiato/Circo Tea-
tro Celeste

Endereço: Rua das Palmeiras,
200 – Ipiranguinha.

6ª Conferência Municipal de
Cultura de Ubatuba

Data: 30 de novembro (sába-
do) das 9h às 14h

Local: Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto

Endereço: Praça Exaltação da
Santa Cruz, 22 – Centro.

Programação completa em
breve!

Conselho Municipal de Políti-
ca Cultural de Ubatuba – CMPC

O Conselho é composto por 22
membros titulares, sendo 9
membros do Poder Público e 13
membros da Sociedade Civil.
Para cada membro titular, é
eleito também um membro su-
plente.

A eleição dos representantes
da Sociedade Civil acontecerá

na 6ª CMC e deverá compor os
seguintes setoriais: Artes Cêni-
cas e Circo; Dança; Música; Ar-
tesanato; Artes V isuais;
Patrimônio Material;
Patrimônio Imaterial; Cultura
Urbana e Cultura Digital; Lite-
ratura; Comunidades Tradicio-
nais Caiçaras; Comunidades
Tradicionais Indígenas; Comuni-
dades Tradicionais Quilombolas
e Empresas, Produtores Cultu-
rais e de Eventos.

Além do interesse em contri-
buir com o processo de formu-
lação e implementação de po-
líticas culturais do município, os
candidatos ao Conselho devem
ter disponibilidade para parti-
cipar das reuniões ordinárias,
extraordinárias e demais ações
realizadas pelo CMPC.

Confira o edital no site:
fundart.com.br

Fonte: FundArt

Jornal A Cidade, há 33 anos
levando informação

ao leitor com credibilidade
e transparência.

Exibições são gratuitas e acon-
tecem todas as quintas-feiras às
19h, na Biblioteca Municipal

O Pontos MIS traz a Ubatuba
neste mês de novembro, a
mostra “Identidade Negra”. As
exibições, que fazem referên-
cia ao Dia da Consciência Ne-
gra, celebrado em 20 de no-
vembro, integram a programa-
ção do evento “Negro de To-
das as Cores” realizado anual-
mente pela Fundação.

Os quatro filmes que com-
põem a mostra, buscam recu-
perar e reforçar a identidade
negra por meios de suas ori-
gens, suas resistências e seus
conflitos históricos em uma
sociedade onde o racismo ain-
da figura, seja na esfera eco-
nômica, social ou política.

O Pontos MIS é um progra-
ma de formação e difusão cul-
tural com atuação em todo
Estado de São Paulo que visa
formar novos público para fil-

Pontos MIS: Identidade Negra é
tema da mostra do mês de novembro

mes nacionais não comerciais.
As exibições são gratuitas e
acontecem toda quinta-feira,
às 19h na Biblioteca Pública
Municipal  “Ateneu Ubatu-
bense”.

Em Ubatuba, a iniciativa do
Museu da Imagem e do Som,
instituição vinculada à Secreta-
ria de Cultura e Economia Cria-
tiva do Estado de SP, tem parce-
ria com a Prefeitura Municipal,
por meio da FundArt.

Confira as exibições de no-
vembro:

07/11 – Djon África – 19h (Clas-
sificação: 12 anos)

14/11 – Temporada – 19h (Clas-
sificação: 12 anos)

21/11 – Parece Comigo – 19h –
(Classificação: Livre)

21/11 – Uma Escolha – 19h30
– (Classificação: Livre)

28/11 – Besouro – 19h (Classi-
ficação: 14 anos)

Fonte: FundArt

A premiação do Concurso
Literário 2019 aconteceu no
último sábado, 26, no Teatro

Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto, com um grande

público presente

A cerimônia contou com a pre-
sença de membros da Diretoria
Executiva da FundArt, da Biblio-
tecária Keila Redondo, do Coor-
denador do Setorial de Literatu-
ra da FundArt, João Batista
Antunes (Joban) e da Comissão
Julgadora formada pelos profes-
sores Lourdes Moreira, Emerson
Mendonça, Rubens Miranda e
também do Prof º José Ronaldo
dos Santos, homenageado no
concurso de crônicas.

Um dos destaques da noite foi
para a professora Marina Vieira
Martins, da E.M. Profª Marina
Salete Nepomuceno do Amaral,
que recebeu um certificado pelo
incentivo à produção literária.

“A parceria com as escolas do
município é essencial para a re-
alização do concurso. Além da
divulgação contamos também
com o estímulo dos educadores
em sala de aula, diretamente
com o aluno. Este ano destaca-
mos o engajamento da equipe
gestora e professores da escola
municipal Marina Salete, mas
aproveito a oportunidade para
agradecer também escolas da
particulares participantes”, de-
clarou a diretora presidente da
FundArt, Camila Marujo.

Nesta edição do Concurso fo-
ram 254 obras inscritas, sendo
72 poesias, 51 poesias estudan-
tis (1° ao 5° ano), 57 poesias es-
tudantis (6° ao 9° ano), 11 poe-
sias estudantis (ensino médio),
27 contos, 26 crônicas e 10 tex-
tos de teatro.

Foram premiadas 21 obras, que
receberam, além da premiação
em dinheiro, livros especialmen-
te selecionados pela equipe da
Biblioteca Municipal, e exempla-
res do livro “Antologia 2019”,
com todos os textos premiados

Dia da Consciência Negra

Literatura
Concurso Literário: cerimônia premiou

vencedores no Teatro Municipal de Ubatuba

Publicidade

Assinatura

Editais
Informações:
3832-4832

Rua Conceição,
180 - Centro

Galeria Passeio
Santa Fé.
Loja 12

do concurso.
Confira a relação dos premia-

dos no Concurso Literário 2019:
32º CONCURSO DE POESIA

“IDALINA GRAÇA”
1º Lugar
Francisco Carlos Rocha

Fernandes com a poesia “Tradu-
ção”

2ª Lugar
Carlos Augusto Rizzo com a

poesia “Aves”
3ª Lugar
Maynara Cristina Si lva De

Moura com a poesia “O voo lon-
go do Passarim”

31º CONCURSO DE POESIA ES-
TUDANTIL “IDALINA GRAÇA” (1º
ao 5º ano)

1º Lugar
João Lucas Emanuel de Moura

com a poesia “Sobre a vida”
2º Lugar
Eloá Vitória de Oliveira Prado

Antunes com a poesia “Esperan-
ça”

3º Lugar
Ana Júlia Rosa de Oliveira com

a poesia “Sem título”
31º CONCURSO DE POESIA ES-

TUDANTIL “IDALINA GRAÇA” (6º
ao 9º ano)

1º Lugar
Ana Carolina De Siqueira San-

tos com a poesia “Ritmo do sol”
2º Lugar
Immanuel Sirius Sarilho

Piovesan com a poesia “Pesca-
ria paradisíaca”

3º Lugar
Tiago Gabriel Do Prado Azeve-

do com a poesia “De cabo a
rabo”

31º CONCURSO DE POESIA ES-
TUDANTIL “IDALINA GRAÇA”
(ensino médio)

1º Lugar
Rafael Toledo Leite Pagani Cos-

ta com a poesia “Sobre ser
apagonal”

2º Lugar
Marcos Antônio Ramos Filho

com a poesia “Ode a Esta Terra”
3º Lugar
Raíssa Ferreira Lobo com a po-

esia “Solidão”
26º CONCURSO DE CONTOS

“WASHINGTON DE OLIVEIRA”
1º Lugar
Cláudia Cristina Mauro com o

conto “Caos”
2º Lugar
André Telucazu Kondo com o

conto “Múltipla escolha”
3º Lugar
Maria Helena Barreto Luiz com

o conto “Três badaladas”
18º CONCURSO DE TEXTO DE

TEATRO “TIA HELÔ”
1º Lugar
Leandro José De Andrade Cruz

com o texto “A história da histó-
ria de Ameleto Caiçara”

2º Lugar
Andréa Palmeira Antunes com

o texto “Denguito Dengoso”
3º Lugar
Leonardo Leandro E Silva Dutra

com o texto “O mistério das
meias perdidas”

5° CONCURSO DE CRÔNICA
“PROF° JOSÉ RONALDO DOS
SANTOS”

1º Lugar
André Telucazu Kondo com a

crônica: “Pompeia”
2º Lugar
Jorge Ivam Ferreira com a crô-

nica “Cultivar a paciência”
3º Lugar
Júlio César Mendes (Julinho

Mendes) com a crônica “O Azul
Marinho eu faço assim”

Fonte: FundArt
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Polícia

Melissa Schirmanoff

Uma menina de 11 anos morreu
por desnutrição, na quinta-feira
(24), em Ubatuba, após jejuar por
dias seguidos, como forma de pu-
nição imposta pela mãe e pelo pa-
drasto.

Eles confessaram que era corri-
queiro obrigar a criança a ficar sem
comer para “corrigir seu comporta-
mento” e que estava há apenas três
dias seguidos só tomando água.

A mãe, de 26 anos, e o padrasto
da vítima, de 47 anos, foram pre-
sos na sexta-feira (25).

De acordo com a primeira versão
contada pela mãe e pelo padrasto
ainda no hospital, na quinta-feira
(24), eles levaram a menina
desfalecida até a Santa Casa, po-
rém, após os médicos atestarem
que ela estava desnutrida e pálida,
não resistiu e acabou falecendo.

Segundo a Polícia Civil, ela foi aci-
onada pelo hospital após o casal
levar a garota ao pronto socorro,
por volta das 21h20 de quinta-fei-
ra. E de acordo com a polícia, a
menina chegou ao hospital já mor-
ta e os médicos atestaram desnu-
trição e palidez.

No dia seguinte, durante depoi-
mento à polícia, o padrasto conti-
nuou afirmando que ela teria fale-
cido em virtude de anemia e não se
culpava por aquilo ressaltando ain-
da que faria de novo porque acre-
dita que a purificação só é
alcançada através de jejum.

Já a mãe da menina, ao ser con-
frontada com as provas colhidas até
então pela polícia, acabou confes-
sando que mantinha a menina em
cárcere privado.

Ela confessou que mantinha a fi-
lha presa, dentro de seu aparta-
mento, há cerca de cinco meses.
Nesse período ela teria saído na rua
apenas duas vezes. A criança não
frequentava a escola e dormia no
chão em cima de uma placa de EVA
(borracha). Admitiu que a filha es-
tava há 3 dias seguidos sem comer,
apenas tomando água.

A mãe ainda teria dito que o seu
outro filho também era submetido
a esse tipo de punição, como ficar
sem comer por vários dias ou ficar
trancado em casa.

A menina chegou a pedir para co-
mer e a mãe negou. A punição du-
rou dois dias e causou a morte dela
por desnutrição proteica calórica no
terceiro dia.

No apartamento em que a garota
morava, no bairro de Umuarama,
região central da cidade,

a polícia encontrou e apreendeu
um diário no qual a menina de 11
anos relatava a rotina de orações e
exercícios físicos. O conteúdo em
detalhes não foi revelado pela polí-
cia porque as informações estão
sendo usadas no inquérito.

“Com as buscas, encontramos o
diário relatado a rotina, que era je-
juar, orar e fazer exercícios frequen-
tes. Flexão, abdominal e mesmo
sem alimento, ela era obrigada a
fazer exercícios”, disse o delegado
Ricardo Mamede, responsável pelo
caso.

Em outro caderno, também apre-
endido no apartamento, a polícia
encontrou escrito a justificativa que
o casal daria às autoridades. A mãe
e o padrasto pretendiam mentir,
segundo a polícia, que a menina ti-
nha anemia e teria morrido por fa-
lha dos médicos no hospital.

O casal havia se mudado para
Ubatuba há um ano juntamente
com os dois filhos, a menina de 11
e um menino de 8.

Após a confissão, os suspeitos fo-
ram presos em flagrante. Eles de-
vem responder pelos crimes de tor-
tura seguida de morte, sequestro,
cárcere privado e abandono intelec-
tual.

Eles passaram por audiência de
custódia na tarde de sábado (26) e
dali o padrasto foi encaminhado ao
Centro de Detenção Provisória de
Caraguatatuba e ela para a peniten-
ciária feminina de Tremembé.

O irmão da vítima de 8 anos foi
encaminhado para um abrigo da ci-
dade e está sob os cuidados do Con-

selho Tutelar. O corpo da menina foi
enterrado no cemitério municipal
de Pindamonhangaba na manhã de
sábado (26).

Laudo do IML confirma morte por
desnutrição protéica grau 2

De acordo com o laudo do IML,
assinado pelos peritos Drº Ricardo
Côrtes e Arthur Bernardeli Neto, a
menina chegou sem vida à Santa
Casa de Ubatuba na quinta-feira
(24), às 21h20min e a causa da
morte é desnutrição protéica grau
2.

A desnutrição, segundo o diretor
do IML no Litoral Norte, Drº
Ricardo Côrtes, é um estado pato-
lógico causado pela falta de
ingestão ou absorção adequada de
nutrientes. O quadro da doença
instalada é classificado em três ní-
veis, de 1 a 3, conforme a gravida-
de. A da garota de 11 anos era de
grau 2, suficiente para leva-la a
óbito.

A causa de uma desnutrição
pode ser primária ou secundária.
Será primária a desnutrição se de-
correr de ingerir quantidade ou
qualidade inferior à mínima ne-
cessária para manter o corpo sau-
dável; e será secundária a causa
da desnutrição decorrer da
ingestão de nutrientes insuficien-
tes para o gasto calórico deman-
dado pelo organismo - o que pode
ocorrer eventualmente com atle-
tas ou esportistas ou ainda por
conta de algum fator externo no
organismo que impeça a absorção
dos nutrientes.

Menina de 11 anos morre por desnutrição

Melissa Schirmanoff

Na terça-feira (29), a Polícia Fede-
ral e o Ministério Público cumpri-
ram 11 mandados de busca e apre-
ensão em uma investigação sobre
o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira
Souza. Familiares, pessoas ligadas
ao ex-diretor e prestadores de ser-
viços agora são alvos da operação
que investiga a participação na ges-
tão de pessoas jurídicas usadas para
a prática de atos de lavagem de di-
nheiro e ocultacão de documentos.

As diligências que integram uma
das etapas da operação chamada
de “Pasalimani”, foram realizadas
na terça-feira nas cidades de São
Paulo, Taubaté, Ubatuba, Taboão
da Serra e Itapetininga.

As buscas foram cumpridas em
uma residência de Vieira e da sua
esposa Ruth Arana de Souza e no
Hotel Giprita, em Ubatuba, de pro-
priedade do casal. Também foram
cumpridos mandatos em endere-
ços do contador e do gerente do
estabelecimento, assim como do
motorista da família. Uma filha e
um irmão de Vieira também figu-
ram entre os alvos da operação.

Vieira está preso desde feverei-
ro de 2019 e já foi sentenciado
pela Justiça Federal em São Paulo
a mais de 145 anos de prisão por
ter comandado esquema de des-
vio de verbas públicas e a mais de
27 anos de prisão por ter atuado
na formação de cartel constituído
por construtoras para obras da
Dersa no Rodoanel Sul e no Siste-
ma Viário.

Ele responde também a proces-
so, na Justiça Federal de São Pau-
lo, por crimes de corrupção e la-

Nova operação da Lava Jato cumpre mandados
de busca e apreensão em Ubatuba

Ele disse que pretendia

ir ao Rio de Janeiro

cometer o crime

Um homem de 24 anos foi preso
na tarde de terça-feira (29), no
bairro Ubatumirim, por porte ile-
gal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia
Ambiental, que fez a autuação, ele
planejava matar o atual namorado
da ex-namorada.

O homem foi abordado andando
pelo acostamento da Rio-Santos,
por volta de 12h30, após apresen-
tar uma atitude suspeita. Dentro
da mochila que carregava, os poli-
ciais encontraram uma espingarda
carregada, além de pólvora,
chumbinho, espoleta e uma “tou-
ca ninja”.

Aos policiais, ele disse que esta-
va indo para o Rio de Janeiro para
matar o atual namorado da ex-na-

vagem internacional.
A condenação se refere aos cri-

mes de peculato (desvio de verbas
públicas), inserção de dados falsos
em sistemas de informação e as-
sociação criminosa.

Paulo Vieira, conhecido como
Paulo Preto, foi diretor da Dersa,
estatal de obras viárias de São
Paulo de 2005 a 2010, durante os
governos de Geraldo Alckmin e
José Serra, ambos do PSDB.

Segundo a investigação da Opera-
ção Lava Jato, o cartel, no qual Pau-
lo Preto era o cabeça desde 2007,
teria eliminado 18 construtoras par-
ticipação na concorrência nas lici-
tações do Rodoanel Sul. O MPF
pede na ação o ressarcimento de R$
521 milhões e a devolução de R$ 21
milhões que Vieira e outros agen-
tes públicos teriam recebido como
propina.

Em junho, a Justiça Federal deter-

minou o bloqueio dos bens de
Vieira e o sequestro de dois imó-
veis: a mansão no condomínio
Iporanga, no Guarujá, e um aparta-
mento no condomínio Marina VI,
em Ubatuba além da lancha Giprita
III, de propriedade da empresa P3T
Empreendimentos e Participações
criada em 2014 por Paulo Preto.

 “A operação deflagrada na pre-
sente data decorre do
aprofundamento das investigações
quanto a atos de lavagem dos re-
cursos ilícitos obtidos a partir dos
delitos antecedentes já imputados
a Paulo Vieira de Souza, em especi-
al peculato e corrupção. O foco das
investigações na presente fase são
atos de lavagem cometidos dentro
do território nacional, com o auxí-
lio de terceiros ligados a ele e por
intermédio sobretudo do uso de
pessoas jurídicas”, diz o MPF.

Polícia Ambiental prende homem que pretendia
matar atual namorado da ex

Quinta-feira (31), um homem en-
trou em um estabelecimento co-
mercial no Perequê-Açú por volta
das 09h40 e simulando estar arma-
do, anunciou o roubo. Ele subtraiu
a quantia de R$ 211,00 do caixa e
fugiu em seguida.

A vítima foi atrás do criminoso gri-
tando e no caminho se deparou
com um Policial Militar que se des-
locava para assumir serviço. O poli-
cial fez contato com a base e pediu
apoio de uma viatura. Em seguida
ele saiu em diligência pelo bairro e
localizou D.S.A. na rua Pará.

Durante revista pessoal foi locali-
zado o dinheiro que ele havia rou-
bado. Ele foi encaminhado à Dele-
gacia de Polícia onde foi homologa-
da a sua prisão pelo crime de rou-
bo. Ele permanece preso à disposi-
ção da Justiça.

morada. Ele foi preso e encaminha-
do à delegacia de Ubatuba, onde
foi dada a voz de prisão por porte

ilegal de arma de fogo. De acordo
com a polícia, ele já tinha passa-
gem por roubo no Rio de Janeiro.

Homem é preso após roubar
comércio no Perequê-Açú

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

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto,

jamais será esquecido...

Futsal Feminino

A artilheira da competição, Thamy
Souza com 8 gols, é de Ubatuba!

A equipe de futsal feminino E.F.
Estrela, de Ubatuba, assumiu a li-
derança do Campeonato LISFUTS.

Ao final da 7ª rodada que termi-
nou no domingo em São Sebastião,
Ubatuba ultrapassou a equipe de
Caraguatatuba que liderava o cam-
peonato. No jogo da 7ª rodada, a
equipe de Ubatuba goleou o Ajax de
Caraguá em 9 a 0, emplacando as-
sim a atleta Thamara Sousa de Oli-
veira (Thammy) como artilheira da
competição.

Agora a equipe de Ubatuba que se
destaca no campeonato sob o co-
mando do técnico Persio Monteiro,
deve garantir uma colocação entre
os dois primeiros dessa fase para se
classificarem para a semi-final e
enfrentar o mata-mata.

Ubatuba está na torcida!
Sobre o LISFUTS

A Lisfuts surgiu da vontade de for-
tificar o futsal em são Sebastião e
garantir a modalidade no calendá-
rio municipal. O objetivo é conquis-

Equipe de Ubatuba assume liderança
no Campeonato de Futsal LISFUTS

Melissa Schirmanoff

Na quinta-feira, 31 de outubro,
equipes da polícia militar se deslo-
caram para atender a uma denún-
cia de populares por meio do gru-
po Vizinhança Solidária de que ha-
viam dois indivíduos em atitude
suspeita na região central da cida-
de.

Durante patrulhamento uma das
equipes notou um indivíduo na
frente de uma residência entre as
ruas Rua Baltazar Fortes e Rua Pi-
res Nobre. Ele estava bem agitado,
olhando para os lados da rua e ao
perceber que iria ser abordado pe-
los policiais tentou fugir. Alcançado
e abordado, foi identificado como
sendo J. E. S., de 43 anos. Com ele
nada de ilícito foi localizado duran-
te busca pessoal mas o portão in-
terno da residência que dá acesso
ao corredor e fundos da casa esta-
va aberto com um cadeado no chão
estourado.

Ao entrar no local os policiais en-
contraram escondido atrás de uma
mureta outro indivíduo identifica-
do como sendo L. B., de 51 anos.
Na busca pessoal com ele nada foi
localizado, porém próximo dele es-
tava uma marreta e 02 cadeados
estourados próximo às portas de

Polícia Militar flagra dois indivíduos tentando
furtar residência no centro da cidade

grade de ferro. Ele acabou confes-
sando que estava ali para a prática
de furto e que o outro estava na
frente da residência para vigiar e
ajuda-lo no delito.

Os dois foram conduzidos à Dele-
gacia de Polícia onde o Delegado de

plantão através do Sistema de
Vídeo Conferência (Ominipol) to-
mou ciência e posteriormente ela-
borando o BOPC N° 4409/2019 de
Flagrante de Furto Tentado, fican-
do L. B. preso à disposição da Justi-
ça e J. E. S. indiciado e liberado.

tar cada vez mais o espaço na re-
gião e no estado.

Fundada em 30 de maio de 2012
e já filiada à Federação Paulista de
Futebol de Salão (FPFS), a Lisfuts
desde então, vem trabalhando cor-
retamente para manter o padrão de
comprometimento tendo como
modelo a federação, que é uma re-
ferência para todos no estado e no
país.

Pela primeira vez, diversas equi-
pes femininas participam do cam-
peonato, times de todas as cidades
do litoral, provando assim que fal-
tam é oportunidades como essa
para fortalecer a modalidade na re-
gião e revelar talentos.

A 8ª edição do Campeonato
Lisfuts conta com apoio da Prefei-
tura Municipal por meio da Secre-
taria de Esportes (SEESP).

Solenidade foi traduzida

em Libras

Na manhã de quarta-feira, 23,
312 alunos dos 5° anos das esco-
las municipais Olga Ribas de
Andrade Gil, do centro, Maria
Josefina Giglio Silva, da Estufa II,
Maestro Pedro, da Figueira e Pre-
feito Silvino, na Marafunda, par-
ticiparam da formatura do Progra-
ma Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência – Proerd, pro-
movido pela integração entre Po-
lícia Militar, as escolas e as famíli-
as.

O objetivo do programa é o de
fornecer informações e habilida-
des necessárias para viver de ma-
neira saudável, sem drogas e vio-
lência aos jovens estudantes.

A solenidade contou com as famí-
lias dos formandos, professores,
funcionários e gestores das escolas
participantes e policiais militares
que ministraram os cursos para os
alunos, que lotaram o salão da igre-

Solenidade

Proerd forma 312 alunos da rede
municipal de Ubatuba

Publicidade - Assinatura - Editais - Informações: 3832-4832

ja Comunidade da Graça,
A formatura também contou com

Josmariei A. Chiqueti, interprete de
libras da rede municipal de ensino,
que auxiliou na tradução em Libras
para os alunos surdos que partici-

param do evento, bem como na tra-
dução da música do Proerd -  sem-
pre um ponto alto nas formaturas.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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Outubro Rosa Comemoração

A Câmara Municipal de
Ubatuba realizou no dia 18 de
outubro, Sessão Solene come-
morativa ao Dia do Comerciário.
Na oportunidade receberam
Diplomas de Honra ao Mérito
quatro profissionais, indicados
pelo Sindicato dos Comerciários
de Ubatuba, nos segmentos co-
mércio varejista, comércio ata-
cadista, farmácia e prestação de
serviços.

Foi feita ainda uma homena-
gem póstuma ao vice-prefeito
de Ubatuba, Jurandir de Olivei-
ra Veloso, o Pelé, falecido no dia
10 de março deste ano. Pelé foi
a vida toda comerciário e che-
gou a ser homenageado pela
Câmara e Sindicato no ano de
2011.

A Câmara esteve lotada de pa-
rentes, amigos e colegas de tra-
balho dos homenageados, as-
sim como autoridades e convi-
dados. Estiveram presentes o
Presidente da Câmara - Silvio
Carlos de Oliveira Brandão, o
Secretário Municipal de Cidada-

Dia do Comerciário foi
comemorado pela Câmara

Municipal de Ubatuba

nia e Desenvolvimento Social -
Jailton dos Santos, a Represen-
tante do Sincovat - Thais Esau e
o Vice Presidente da Associação
Comercial - José Lanzoni, a dire-
tora do Sincomerciários de
Ubatuba – Adélia Aparecida de
Oliveira, dentre outros.

O presidente do Sindicato dos
Comerciários de Ubatuba,
Carlos Dionísio de Morais, fez a
saudação aos homenageados,

afirmando ser aquele momento
de gratidão e reconhecimento
àqueles que trabalham pelo en-
grandecimento do comércio da
cidade.

Foram homenageados com Di-
ploma de Honra ao Mérito os
seguintes profissionais:

Elias Crescêncio – Farma Con-
de,

Gabriela dos Santos – Lojas
Cem,

Marinete Francisca de Jesus –
Supermercado Paulista,

Nalmi Isau dos Santos – Ágape
Contábil.

Ainda nessa noite memorável,
num ambiente de muita sauda-
de e emoção, o Presidente
Carlos Dionísio prestou uma
merecida homenagem ao nosso
companheiro Jurandir de Olivei-
ra Veloso, o Pelé. “Nosso pleito
de saudade ao amigo e compa-
nheiro Pelé, que honrou e dig-
nificou a categoria comerciária
de Ubatuba, meus sentimentos
à família aqui presente”, ressal-
tou, dirigindo-se à Sra. Maria
Cristina Teixeira Veloso e aos fi-
lhos do casal, Rafael e Rodrigo.

Os proprietários do Supermer-
cado Paulista, onde Pelé traba-
lhou a vida toda, José Lanzoni e
Nélson Ronchesel, estiveram
presentes, unindo-se à homena-
gem póstuma. O Sr. Nélson fa-
lou em nome da empresa e res-
saltou que Pelé foi um funcioná-
rio exemplar, entrando muito
jovem na empresa e onde, gra-
ças à sua dedicação, lealdade e
profissionalismo, chegou a ge-
rente geral.

Secretaria de Assistência
Social de Ubatuba promove
iniciativa mensal no Horto e

na Marafunda

A partir do mês de novembro,
a secretaria de Assistência Soci-
al da Prefeitura de Ubatuba re-
aliza um projeto que oferta os
serviços do Cadúnico nos bair-
ros, visando aumentar a
abrangência do atendimento
das famílias do município que
não têm acesso ao equipamen-
to.

A iniciativa é viabilizada pelo
Centro de Referência de Assis-
tência Social – Cras. Toda a pri-
meira quinta-feira de cada mês,
o atendimento acontece no
bairro do Horto, sempre no pos-
to de saúde. A primeira ação
está prevista para 07 de novem-
bro.

Já toda terceira semana do
mês, também às quintas-feiras,
o atendimento é no posto de
saúde no bairro Marafunda e,
em novembro, acontece no dia
21.

Em ambos locais, o serviço es-

Fundo Social

Cras realiza atendimento
do Cadunico nos bairros

tará disponível das 9h às 12h.
Mais sobre o Cadúnico

O Cadastro Único (Cadúnico) é
um instrumento que identifica e
caracteriza as famílias de baixa
renda, permitindo que o gover-
no conheça melhor a realidade
socioeconômica dessa popula-
ção. Nele são registradas infor-
mações como: características da
residência, identificação de cada
pessoa, escolaridade, situação
de trabalho e renda, entre ou-
tras.

“Munícipes contemplados pelo
Bolsa Família em Ubatuba tam-
bém devem atualizar seu cadas-
tro único para evitar o bloqueio
de seus benefícios. A atualização
deve ser feita a cada dois anos e
evita que usuários mal-intenci-
onados recebam o benefício
sem realmente ter direito. Além
disso, é uma forma do Governo
Federal atualizar as informações
das famílias que recebem o be-
nefício para distribuir melhor a
renda”, explicou a secretária ad-
junta de Assistência Social,
Camila Meirelles.

A inscrição ou a atualização de
dados deve ser feita pela pessoa
que é a responsável legal pela
família. Para isso, é necessário
comparecer a um dos locais de
cadastro levando os seguintes
documentos originais (não é
necessário cópia):

– Adultos: RG, CPF, carteira de
trabalho e comprovante de re-
sidência

– Criança e adolescentes: cer-
tidão de nascimento ou RG, de-
claração escolar

A inscrição no Cadastro Único
gera o Número de Identificação
Social (NIS) permite o acesso a
diversos programas como a Ta-
rifa Social de Energia Elétrica, a
Carteira do Idoso, o Benefício de
Prestação Continuada da Lei Or-
gânica de Assistência Social
(BPC/LOAS). Também é um dos
critérios que passa a ser adota-
do pelo Fundo Social de Solida-
riedade para a inscrição nos cur-
sos gratuitos oferecidos no Cen-
tro de Capacitação Profissional.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Aconteceu na quinta-feira, dia
31, na sede da APAE de Ubatuba,
a Palestra Sobre a Saúde da
Mulher. Integrando os eventos
da campanha Outubro Rosa pro-
movida pela equipe da UBS
Cícero Gomes, além de focar na
importância dos cuidados sobre
a prevenção, autocuidado e
autoexames, teve o importante
relato da enfermeira Michele
que contou como superou o
câncer de mama aos 25 anos de
idade.

A palestra foi dirigida para as
mães dos alunos da APAE de
Ubatuba, que compareceram e
puderam participar também de
sorteios de brindes e
maquiagem com produtos de
uma representante da Mary Key.

Outubro Rosa na APAE de Ubatuba
Fotos: Ernesto Zambon

Prevenção

Iniciativa vai de 28 de
outubro a 11 de novembro

As equipes de estratégia de
Saúde da Família (ESF) de
Ubatuba intensificam, a partir
do dia 28 de outubro, a busca
ativa de casos de tuberculose. A
iniciativa faz parte da Campanha
Nacional, que busca ampliar o
acesso da população ao trata-
mento da doença.

Apesar de ser pouco mencio-
nada, a tuberculose ainda tem
incidência na atualidade. Em
Ubatuba, é registrada uma mé-
dia de 40 casos por ano.

Trata-se de uma doença
provocada pelo Bacilo de Koch
– um microrganismo que ataca,
principalmente, os pulmões,
mas que pode ocorrer também
em outras partes do corpo,
como ossos e rins.

Atenção

Tosse por mais de três sema-
nas, acompanhada ou não de
febre no final do dia, suor no-
turno, falta de apetite, perda de
peso, cansaço ou dor no peito –
são sinais de alerta para a tuber-
culose.

Pessoas que apresentem esses
sintomas devem buscar a unida-
de de saúde mais próxima de
sua residência o quanto antes.
No período da Campanha, que
vai até o dia 11 de novembro, os
pacientes que apresentarem al-

Campanha de Busca Ativa de casos
de Tuberculose é intensificada

guns dos sintomas indicados,
poderão procurar, também, os
Prontos Atendimentos (PA) do
Ipiranguinha e da Maranduba
ou o Pronto Socorro da Santa
Casa para efetuar a coleta do
escarro e a realização do exame.
Os resultados saem em curto
prazo e permitem iniciar o tra-
tamento rapidamente.

“Diminuir a incidência da do-
ença só é possível com a identi-
ficação dos doentes o mais rápi-
do possível e com o início ime-
diato do tratamento correto”,
alertou o médico infectologista,
Fernando Bergel.

Transmissão, prevenção e tra-
tamento

A tuberculose é transmitida de
pessoa a pessoa pelo ar. Quan-

do alguém tem a doença no pul-
mão e espirra, tosse ou fala,
pode espalhar as bactérias - que
podem ser aspiradas por outra
pessoa. A doença não é transmi-
tida ao compartilhar talheres,
copos, toalhas, por uso de ba-
nheiros nem por contato físico
(beijos e abraços).

A luz solar mata as bactérias e
a ventilação as dispersa, por isso,
ajudam a prevenir a doença. A
vacina BCG, recomendada para
menores de um ano, protege
contra formas mais graves da
doença.

Ao ser diagnosticado, o pacien-
te deve iniciar o tratamento e
mantê-lo por um período míni-
mo de seis meses, tomando os
devidos cuidados diariamente,
sem interrupção, mesmo que os
sintomas tenham desaparecido.

Até 03 de novembro
Exposição “Kéramos – mãos unidas em tor-

no do barro”
Grupo OCA
Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira

Pinto

De 25 de outubro a 03 de novembro
31ª Feira das Nações
Local: Praça de Eventos – avenida Iperoig
02/11 – sábado
Das 8h às 17h – PUC Surf SP 2019
Local: Praia Vermelha do Centro
10h – Onda verde da Ong Esmeralda

Programação de Eventos para o final de
semana em Ubatuba

Local: Praia vermelha do Centro
19h – Final do Concurso “Eu sou a Voz” -

Rayana Crepaldi Escola de Música
Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira

Pinto
21h – VII Ubatuba Fest Rock
Local: Blues on the Rocks
21h – Festa de Confraternização do PUC Surf

SP 2019
Local: Espaço Verão – Praia Grande
03/11 – domingo
20h – apresentação do Coro da Lira na Fes-

ta das Nações
Local: Praça de Eventos
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MusicalMúsica

Que Alegria!!! Viva Esse Mo-
mento!!! Chegou o dia. Mais
uma vez a história do rock fica-
rá marcada na cidade de
Ubatuba. No sábado, 2 de no-
vembro de 2019, as bandas Os-
tra Coisa, Sondbroder e
Engrennagem subirão no palco
do Blues on the Rocks e desti-
larão o mais puro Rock’n Roll.
Muitos clássicos e com desta-
que também para as músicas
autorais, onde as bandas ex-
pressam toda a sua personali-
dade.

O evento começou em 2012
com as bandas PA3 e Dr. Voltz.
Foi aos poucos crescendo e ga-
nhando apoio dos entusiastas.
Após todos esses anos, montan-
do palcos excelentes, com a par-

VII Ubatuba Fest Rock
acontece neste sábado

ticipação de muitas bandas da
cidade e de fora dela como: Sing,
Pracaniz, PIB, Xamuskovsk,
Ramam, Psychos Jam, Level 5,
Veltra, The Healers, Anitta Lati-
na, Engrennagem, Sondbroder,
Ostra Coisa, o festival acabou se
tornando um evento muito que-
rido pelo público. A festa sem-
pre reúne uma galera exigente,
fiel ao rock’n roll e que sabe cur-
tir numa boa. O festival não tem
fins lucrativos e conta com o
apoio essencial de pessoas e
empresas para poder acontecer.
Venha somar conosco.

Venha curtir um som com os
amigos. É neste sábado, você vai
ficar de fora??? Acompanhem as
bandas e o evento nas redes so-
ciais!

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.bluesontherocks.com.br
@ubatuba_fest_rock
@ostracoisa_banda
@engrennagem
@sondbroder
@bluesontherocks

Já estamos com tudo pronto
para abrirmos os portões da
Fantástica Fábrica de Chocola-
te!!!

Figurinos, coreografias, textos,
cenas e cenários… Tudo está
pronto para “A Fantástica Fábri-
ca de Chocolate Abrirá suas Por-
tas”, o espetáculo da Saloly Fur-
tado Escola de Dança 2019.

Foram meses de preparação
com todas as turmas, desde as
babies até os adultos, para a cri-
ação de um espetáculo doce e
inesquecível.

“Estamos a todo vapor com os
últimos ensaios gerais onde nos-
so elenco se prepara, para final-
mente levarmos essa arte ao
palco”, revela Saloly Furtado.

Sobre os detalhes, a diretora da
escola nos conta que “A cada dia
fizemos uma imersão no doce
mundo dos chocolates de Willy
Wonka, desde as crianças que
perguntam sobre o bilhete dou-
rado, assim que chegam para a
aula, até o momento que
contracenam junto aos persona-
gens, onde todos veem a impor-
tância de sua participação!”

Os ingressos estarão à venda na
secretaria da escola, a partir do
dia 1º de novembro, você não
pode perder a chance de des-
vendar os mistérios dessa doce
história.

Especialmente sobre a impor-
tância das parcerias firmadas
para a realização do espetáculo,
Saloly faz questão de ressaltar
sua importância: “Nossos
apoiadores nos oferecem muito
mais do que recursos financei-
ros, eles demonstram que acre-
ditam e incentivam a arte e a
cultura, que são princípios im-
portantíssimos para o desenvol-
vimento de pessoas conscien-
tes”.

É pelo crédito e pela confiança

Ingressos à venda para a
“A Fantástica Fábrica de Chocolate
Abrirá suas Portas”, o espetáculo
da Saloly Furtado Escola de Dança

demonstrada em nosso traba-
lho, e por comparti lharem
conosco este sonho, que agra-
decemos a estas empresas: Azul
do Mar; Criarte; Festejar; Munik;
Pistache; Supermercado Beira
Mar e Tadioto Materiais para
Construção.

Serviço
A Fantástica Fábrica de Choco-

late Abrirá suas Portas
Teatro Municipal de Ubatuba
Dias 22, 23 e 24 de novembro

Sessões:
Sexta-feira às 19h30
Sábado às 19h30
Domingo às 18h30

Venda de ingressos antecipa-
dos na

Saloly Furtado Escola de Dan-
ça

Endereço: Rua Dona Maria
Alves, 800 – Centro

Informações: (12) 3834-5196 /
99794-5891

Primeiro concurso de canto de Ubatuba
“Eu sou a voz” acontece neste sábado

Melissa Schirmanoff

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

Realizado por Rayana
Crepaldi Escola de Música, o
concurso será apresentado por
Jonas Almeida, apresentador e
editor do programa “Vanguar-
da Mix” da TV Vanguarda, afi-
liada da Rede Globo no Vale do
Paraíba.

No palco, os participantes
que já superaram duas fases de

seleção do concurso nas cate-
gorias infanto juvenil 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 núme-
ros competitivos e ainda par-
ticipar de sorteios numa noite
que promete marcar a história
da cidade.

A primeira edição do concur-
so de canto “Eu sou a voz” é
realizado por Rayana Crepaldi
Escola de Música e Simedi Me-
dicina Diagnóstica; conta com
o patrocínio de Naturalle, Pra-

zeres do Mar, All Presentes,
Blues On the Rocks, Gaia,
Caiçara Turismo e apoio de
Polyótica, Costa Verde,
Humanize, Done Entreteni-
mento, 99 Possibilities, O Rei
da Batida, Cacau Show e Super-
mercado Paulista.

Serviço
Concurso de canto “Eu sou a

voz”
Sábado - 2 de novembro – 19

horas
Valor do ingresso:
Inteira R$ 40,00 – meia entra-

da R$ 20,00
Valor promocional: até um

dia antes do evento (01/11)
todos pagam meia entrada: R$
20,00

Vendas:
Rayana Crepaldi Escola de

Música - Av Prof Thomaz Ga-
lhardo, 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
ingressos somente no Teatro
Municipal.

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

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

Ciclista respeite

a sinalização!

Nunca ande

na contramão

na ciclofaixa!

ORÇAMENTOS DE EDITAIS

E PUBLICIDADE
acidadeubatuba@gmail.com -

jornalismo@acidadeubatuba.com.br
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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
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Edital de Proclamas

Acontece na CidadeNota de Falecimento

Carolina Moura de Almeida Bueno, Oficiala do Cartório do Registro Civil, no Distrito,
Município e Comarca de Ubatuba, SP. Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram
os documentos exigidos pelo Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.

DAVI MARTINS DE JESUS e MICHELE BRIET DE MORAES. Ele, nascido em Ubatuba, SP,
aos 16/07/1983, cozinheiro, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, à Rua Martins
Fontes, 798, Itaguá, filho de AFONSO FONSECA DE JESUS e EDINA MARTINS DE JESUS.
Ela, nascida em Roseira, SP, aos 05/09/1987, do lar, solteira, domiciliada e residente nesta
cidade, à Rua Martins Fontes, 798, Itaguá, filha de FRANCISCO DONIZETI DE MORAES e
ELZA BRIET DE MORAES.

LUCAS DE ALMEIDA LEITE e FERNANDA HELENA BASTOS. Ele, nascido em Ubatuba, SP,
aos 09/03/1986, recepcionista, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, à Rua
Rodrigues de Abreu, 425, Itaguá, filho de ANTONIO CORREA LEITE NETTO e MARIA JOSÉ
DE ALMEIDA. Ela, nascida em Taubaté, SP, aos 16/03/1982, psicóloga, solteira, domiciliada
e residente nesta cidade, à Rua B, 37, aptº 05, Itaguá, filha de LUIZ FERNANDO BASTOS e
IÊDA BASTOS.

ROBERTO NOBRE DA SILVA e ELIANE DE OLIVEIRA. Ele, nascido em Ubatuba, SP, aos
30/12/1978, mecânico, divorciado, domiciliado e residente nesta cidade, à Avenida Pal-
meiras, 260, Estufa Dois, filho de FRANCISCO NOBRE DA SILVA e MARIA APARECIDA
MONTEIRO DA SILVA. Ela, nascida em Ubatuba, SP, aos 12/12/1987, manicure, solteira,
domiciliada e residente nesta cidade, à Avenida Palmeiras, 260, Estufa Dois, filha de
ZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA.

LUIZ FLÁVIO DE OLIVEIRA ALVES e ROSIANE PEREIRA DE CARVALHO. Ele, nascido em
Caraguatatuba, SP, aos 12/10/1982, serviço gerais, solteiro, domiciliado e residente nes-
ta cidade, à Rua Boa Esperança, 59, Ipiranguinha, filho de JOVERSINO ALVES FRANCIS-
CO e ELZA DE OLIVEIRA. Ela, nascida em Recife, PE, aos 28/07/1987, comerciária, soltei-
ra, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Boa Esperança, 59, Ipiranguinha, filha de
JOSIAS IRINEU DE CARVALHO e ROZINETE PEREIRA DA SILVA.

JOSIAS DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR e ELANE MOREIRA RIBEIRO. Ele, nascido em
Ubatuba, SP, aos 14/11/1993, serralheiro, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade,
à Rua Bangu, 510, aptº 02, Estufa Dois, filho de JOSIAS VIEIRA DE OLIVEIRA e LUCILENE
ISABEL DE LIMA. Ela, nascida em Novo Cruzeiro, MG, aos 29/07/1987, recepcionista,
solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Bangu, 510, aptº 02, Estufa Dois,
filha de OSVALDO MOREIRA SANTIAGO e ELITA RODRIGUES RIBEIRO.

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

Faleceu na noite de segunda-fei-
ra, 28 de outubro, Maurici Romeu,
dirigente do Partido dos Trabalha-
dores de Ubatuba e presidente da
Colônia Z-10 de Pescadores.

Manifestamos nossa solidarieda-
de e sentimentos a sua esposa Nei-
de e seus filhos, Maurici Júnior e
Mauro, às demais filhas e a toda a
família e amigos.

Maurici vivia em Ubatuba desde
2002, onde atuava junto ao seg-
mento dos pescadores. Foi presi-
dente da Associação de Pescadores
de Ubatuba de 2002 a 2010 e presi-
dente da Colônia Z-10 entre 2010 e
2012. Em 2013, assumiu a Secreta-
ria Municipal de Agricultura, Pesca
e Abastecimento na gestão do pre-
feito Mauricio Moromizato (PT),
cargo que ocupou até março de
2016.

Ao longo de sua trajetória de vida
e militância, Maurici se destacou na
luta pelos direitos de trabalhadores
e trabalhadoras em situação mais
precária, especialmente, aqueles
dos segmentos da pesca artesanal
e da agricultura familiar, bem como
na defesa das comunidades tradici-
onais e não-tradicionais de
Ubatuba.

Maurici batalhou pela
implementação em nível municipal
de diversos programas e políticas
públicas propostas pela gestão do
PT em nível federal. Destacam-se aí
programas como o de aquisição de
alimentos (PAA) da agricultura fami-
liar, o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar com organização
de agricultores para o fornecimen-
to da merenda escolar, bem como
o fomento da economia solidária
como alternativa de geração de tra-
balho e renda.

Durante sua gestão à frente da

Morre o dirigente do PT
de Ubatuba e presidente da
Colônia Z-10 de Pescadores

pasta de Agricultura, Pesca e Abas-
tecimento, a compra de produtos
da agricultura familiar saltou de R$
30 mil reais em 2012 para quase R$
1 milhão de reais em 2015. Essa atu-
ação levou Ubatuba a conquistar
em 2016 o prêmio de primeiro lu-
gar na categoria Programas e Polí-
ticas Públicas do Concurso Josué de
Castro de Combate à Fome e à Des-
nutrição, concedido pelo Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea) e a premiação
na categoria Pequenos Negócios no
Campo, na 9a edição do prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor.

Ainda na gestão de Maurici, foi
estabelecido convênio com a Colô-
nia Z-10 Fernando Costa, que per-
mitiu aos pescadores artesanais
venderem seus produtos direta-
mente aos consumidores e adminis-
trarem o mercado municipal de pei-
xe diretamente em parceria com o
poder público, bem como o apoio

a suas festas populares como a de
São Pedro e a Caiçarada.

Maurici foi combatente incansável
em defesa dos direitos das comuni-
dades tradicionais indígenas,
quilombolas e caiçaras a viver em
harmonia com a natureza, pratican-
do a pesca artesanal, a agricultura
familiar e o extrativismo sustentá-
vel, em defesa da demarcação de
suas terras e de acesso e decisão
sobre seus territórios.

Foram inúmeras lutas travadas ao
longo desses anos e inúmeras vitó-
rias que deixaram suas marcas na
história e a certeza da missão cum-
prida. Vá em paz, Maurici, com a
certeza que nós continuaremos tua
luta!

Maurici, presente, presente, pre-
sente!

Nota – O velório de Maurici
Romeu foi realizado nesta terça-fei-
ra, 29, em São Paulo, no Cemitério
Girassóis.

A Paróquia Exaltação da Santa
Cruz através da Pastoral Fé e
Cultura e o Maracatu Itaomi re-
alizaram um ato de resgate his-
tórico e religioso em memória
da Igreja de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos e
manifesto contra a intolerância
religiosa realizado na Praça da
Paz, dia 26/10, com o cortejo da
Imagem de Nossa Senhora do
Rosário iniciando 15h na Igreja
Matriz.

A atual Praça Nossa Senhora
da Paz, localizada na esquina
da Avenida Iperoig com Rua Dr.
Esteves da Silva onde se encon-
tra a estátua “Regina Pacis”
(doada pelo Papa João XXIII em
1963 como parte das comemo-
rações do 4º Centenário da Paz
de Iperoig), que passa desaper-
cebida aos moradores e turis-
tas confundida como simples
“ponto de ônibus”, guarda im-
portante passagem da história
de Ubatuba.

Onde hoje existe a singela
praça, a Igreja Nossa Senhora
do Rosário dos Homens Pretos
foi construída para que negros
escravizados pudessem partici-
par dos cultos religiosos da
Igreja Católica, já que lhes era
impedida a presença junto aos
homens brancos na Igreja prin-
cipal da cidade. No mesmo
contexto, outras igrejas tam-
bém foram construídas em di-
versas cidades do País. Todas
estas igrejas guardam até hoje
uma relação muito estreita
com as comunidades negras,

Ato de Resgate Histórico e religioso
da Igreja de Nossa Senhora do

Rosário dos Homens Pretos
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pela devoção a Nsa. Sra. do
Rosário, como também a São
Benedito e a Santa Ifigênia. E
desde o século XVII vem sendo
palco de festejos que sediam as
mais ricas tradições culturais
afro-brasileiras, as Coroações
de Reis e Rainhas do Congo, as
Congadas, Moçambiques e
Maracatus.

No caso da pequena Igreja de
Ubatuba, conta-se ter sido
destruída misteriosamente por
um raio ou pela queda de um
meteorito. Há quem diga tam-
bém que a igreja tenha sido pro-
positalmente incendiada. Fato é
que esta passagem pouco co-
nhecida da história de Ubatuba,
perde-se em meio as modifica-
ções urbanísticas da cidade, a
falta de incentivo ao estudo e
resgate da história do município

e a outros interesses diversos.
O cortejo teve início na Praça

da Matriz, com o Maracatu
Itaomi acompanhando a ima-
gem de Nossa Senhora do Rosá-
rio até a Praça da Paz. Lá foi dada
a palavra aos convidados: Frei
Wilmar V illalba (Paróquia
Exaltação a Santa Cruz); pai
Edison Soler (Babalorixá do Ilê
Axé Baba Oxaguiã); prof. Lean-
dro Cruz (Historiador); profa.
Keila KumaKura de Souza (Histo-
riadora) e Mario Gabriel do Pra-
do (Comunidade Quilombola da
Caçandoca). Alguns convidados
também se manifestaram e
aconteceram intervenções do
Maracatu Itaomi. O encerra-
mento foi na praça com o cor-
tejo retornando a imagem à
Igreja Matriz Exaltação à Santa
Cruz.

Ubatuba sedia até domingo
(03), a 31ª Feira das Nações, na
Praça de Eventos da Avenida
Iperoig. Promovido pelo Rotary
Club de Ubatuba, é o maior
evento gastronômico beneficen-
te da região e conta com a par-
ticipação de nove entidades que
recebem o público desde o dia
24 de outubro, todos os dias, a
partir das 18h, e aos fins de se-
mana, também na hora do almo-
ço.

31ª Feira das Nações acontece
até o próximo domingo

Durante todos os dias, o públi-
co poderá degustar pratos típi-
cos 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 Sementes da Boa Nova), Lí-
bano (Apae) e Itália (Paróquia
Exaltação da Santa Cruz).

 “O Rotary idealizou a feira
com o intuito de contribuir

com as entidades sociais de
Ubatuba. Contudo, é a soma
dos esforços de todos envol-
vidos que faz com que este
evento tenha perdurado até
aqui”, disse André Silva, pre-
s idente do Rotary  de
Ubatuba.

A feira conta ainda com o apoio
da Prefeitura de Ubatuba,
Comtur e Associação Comercial
de Ubatuba, além de diversas
empresas.

Os alunos do 3º ano A do ensino fun-
damental da E.M.”Prof.ª Altimira Silva
Abirached”, junto com a prof.ª Rosana
Daniele e a equipe gestora realizaram
a 1ª Campanha da Solidariedade e jun-
tos arrecadaram um pouco mais de
meia tonelada de alimentos que foram
entregues à Comunidade Emaús situ-
ado no bairro do Ipiranguinha.

De acordo com a proposta do livro di-
dático da rede municipal com o tema
solidariedade, a prof.ª Rosana Daniele
entendeu a importância de trabalhar
com os alunos na prática este ato de
amor ao próximo. Foram aproximada-
mente 25 dias de arrecadações e mui-
to trabalho dentro e fora da sala de
aula com os alunos e familiares.

O trabalho desenvolvido foi além do
pedagógico, teve o objetivo de desper-
tar a consciência crítico-social dos alu-
nos, visando posicionamentos de
fraternidade e resgate da dignidade
humana, possibilitando uma ação so-
lidária dos alunos junto às comunida-

Primeira Campanha da Solidariedade
é realizada por alunos do Altimira

des carentes mais próximas, ressalta a
professora.

Os alunos da escola Altimira e a
professora já estão ansiosos para
próxima campanha e pretendem aju-
dar muito mais outras pessoas que

estejam precisando deste ato de
amor!!!

Eles agradecem a todos que colabo-
raram com esta campanha, cada grão
doado fez a diferença para este mo-
mento tão especial para os alunos!
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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.

B.M.

Publicidade

Assinatura

Classificados
Informações:
3832-4832

Resolução que constitui
Grupo de Trabalho foi

publicada no Diário Oficial na
quarta-feira

O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA), publicou no Diário Ofi-
cial de quarta-feira (30), uma
resolução que constitui um Gru-
po de Trabalho (GT)
multidisciplinar com o objetivo
de levantar informações e
elencar as medidas necessárias
à prevenção e respostas ao aci-

Meio Ambiente

Estão abertas as inscrições
para o vestibulinho da Etec de
Caraguatatuba - classe descen-
tralizada de Ubatuba para os
cursos de técnico em Transa-
ções Imobiliárias e técnico em
Nutrição e dietética.  São 35
vagas para cada curso. As ins-
crições são realizadas através
do site
www.vestibulinhoetec.com.br e

Governo de SP cria Grupo de
Trabalho para monitorar mancha de

óleo que atinge costa brasileira
dente com derramamento de
petróleo que atingem a costa
brasileira.

“Embora a responsabilidade
constitucional sobre acidentes de
grande magnitude em mares seja
da União, estamos monitorando
o avanço das manchas de óleo na
costa brasileira e a chegada no sul
da Bahia acendeu o sinal de aten-
ção. Nossas equipes articulam
medidas preventivas. Se eventu-
almente for necessário estare-
mos preparados para atuar em
parceria com o Governo Federal”,
explica o secretário de

Infraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido.

O GT está sob a coordenação do
secretário executivo da SIMA,
Luiz Ricardo Santoro, e tem como
membros representantes da
coordenadoria de fiscalização,
CETESB, Instituto Florestal, Insti-
tuto Geológico, Fundação Flores-
tal, SABESP, EMAE e DAEE.

O Grupo vai promover debates
e diálogos com as Prefeituras,
comunidades tradicionais, pesca-
dores, polícia entre outros atores
que podem auxiliar na preserva-
ção ambiental.

Vestibulinho 2020

Quem não é visto não é lembrado, empresário divulgue
a sua marca! - Informações: (12) 3832-4832

Inscrições abertas para o Vestibulinho
Etec Centro Paula Souza

o valor da inscrição é de R$
30,00 (trinta reais).

Os cursos são gratuitos e de
qualidade!

Os cursos tem duração de um
ano e meio e as aulas são de se-
gunda a sexta das 19h às 22h45,
na Escola Municipal Padre
Anchieta.

A Etec Centro Paula Souza
disponibiliza cursos para quem

está cursando o segundo ano do
Ensino médio e para quem já
concluiu. Com esse requisito,
não há limite se idade! Temos
alunos de 15 a 60 anos!

Para mais informações procu-
re a secretaria da Etec na Rua
Acre s/n Sumaré - Escola Muni-
cipal Padre de Anchieta das 18h
às 22h ou através do telefone:
(12) 3832-3441.
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Capacitação

Aprenda 2 técnicas que se complementam em
um só curso

Valores: R$ 460,00, parcelamos no cartão em
3X de 160,00

Duração do curso: 8h
Data do curso: consulte datas disponíveis
Horário: das 09h às 12h (2 dias de curso)

CARGA HORÁRIA: 08 horas
MODALIDADE: Curso Livre
PÚBLICO ALVO: Profissionais da estética ou da

área da saúde (Esteticista, Fisioterapeuta,
Biomédico, Farmacêutico, Enfermeiro,
Massoterapeuta) com habilitação em estética que
queiram aprimorar seus conhecimentos e apren-
der a realizar o procedimento de maneira correta
e criteriosa.

RESULTADOS ESPERADOS: Capacitação dos alu-
nos na realização da técnica.

Em novembro acontece o Curso de
Pedras Quentes e Bambuterapia no

Spa Segredos da Alma
METODOLOGIA: Curso com aula teórica e práti-

ca, onde todos os alunos recebem o procedimen-
to e realizam entre si.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Preparação do ambiente.
• Teoria e Prática de Massagem das Pedras Quen-

tes e Bambuterapia.
• Localização e função de cada chackra (centros

energéticos do corpo).
• Tipos de pedras e suas funções energéticas e

emocionais.
• Higienização das pedras e forno.
• Tipos de óleos para massagem.
• Indicações, contra-indicações e efeito da mas-

sagem.
REALIZAÇÃO: Segredos da Alma

INFORMAÇÕES: Tel: (12)981998547 | e-mail:
lilianalves.terapeuta@gmail.com

Consulte agenda de cursos

No último final de semana,
Daael Sam, 21 anos, bailarino e
professor da Experimental de
Dança de Ubatuba esteve em
São Paulo para um trabalho bas-
tante relevante para sua carrei-
ra artística: a gravação de um
comercial de TV de uma grande
operadora de celular. O casting
foi escolhido por meio de um
teste, na semana anterior, reali-
zado também em São Paulo.

Daael foi selecionado em meio
a vários bailarinos e destacou-
se, garantindo a vaga para o co-
mercial, que estará em rede na-
cional de televisão já nas próxi-
mas semanas.

“Fiquei muito orgulhosa do
Daeel ter sido selecionado, pois
além de ser uma oportunidade
para sua carreira, mostra que as
Danças Urbanas vem crescendo
e ganhando o respeito das pes-
soas enquanto uma vertente
que tem espaço no mercado,
que emprega e remunera. Te-
mos visto as celebridades do
Show Business tendo em seus
clipes e shows bailarinos que são
das Danças Urbanas e do Jazz”,
comenta Carla Bettin, coordena-
dora e coreógrafa de Danças Ur-
banas da Experimental.

Daael está na Experimental
desde 2016, quando entrou na
escola por meio do programa de
bolsas Sonhos Dançantes. Co-
meçou com as aula de Carla
Bettin e hoje, além de bailarino,
é professor e coreógrafo na es-
cola.

“Eu nunca tinha passado por
uma experiência dessas antes. É
uma mistura de responsabilida-
de com emoção. Gravar um co-
mercial em São Paulo, num es-
túdio profissional, como uma
equipe de feras, para uma em-
presa de telefonia reconhecida
no mundo todo, com bailarinos
de altíssimo nível me deixou

Destaque

Bailarino da Experimental
de Dança participa da gravação

de um comercial de TV de
renomada operadora de celular

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

muito feliz... cada movimento,
cada passo de dança que eu fa-
zia me trazia a sensação de que
posso esperar mais pelo que
virá”, diz Daael empolgado.

A Experimental de Dança de
Ubatuba tem o intuito de pre-
parar os bailarinos para o mer-
cado. “Eu sempre acreditei que
a dança pode ser a carreira pro-
fissional de alguém, e por isso
nunca medi esforços para prepa-
rar os bailarinos nos âmbitos
técnico e artístico, e de manter
bons relacionamentos com pro-
fissionais de fora de Ubatuba, do
métier de alto nível, que possam
indicar bons caminhos para isso.

Um bailarino pode ingressar
numa grande companhia de
dança ou pode fazer parte de
um elenco de musical, por exem-
plo. Ou ainda ser integrante de
shows de cantores, participar de
vídeo clipes. Tudo com excelen-
tes cachês. As possibilidades são
muitas. É preciso comprometi-
mento, vontade, foco e princi-
palmente estar em boas mãos”,
conclui Brisa Diamante.

A Experimental fica na Rua
Prof. Thomaz Galhardo, 64, pró-
ximo à praia do Centro.

Para conhecer mais sobre a es-
cola: www.experimentaldedan-
ca.com.br

Ubatuba 382 anos

Desfile de 382 anos de Ubatuba
reúne 5 mil pessoas

Comemoração ainda contou
com jogo das estrelas e shows

Cerca de 5 mil pessoas compa-
receram à avenida Iperoig, em
Ubatuba, na manhã de segunda-
feira, 28, para prestigiar o Desfi-
le Cívico-Militar em comemora-
ção aos 382 anos da cidade.

Um total de 2500 participantes
percorreram o trecho saudando
o município. Instituições, asso-
ciações, secretarias municipais,
projetos sociais, forças militares
e escolas públicas e particulares
trouxeram seus representantes
com faixas, adereços e algumas
performances, que arrancaram
aplausos do público.

Após a entrada oficial das ban-
deiras, conduzidas pelas atletas
da secretaria Municipal de Es-
portes: Luciana Celestino dos
Santos, Eunice Andrade Santos
e Mitcy Saraiva Santos, a Banda
Lira Padre Anchieta, responsável
pela trilha sonora do evento,
contou com a participação do
Coro da Lira na execução dos
hinos nacional e de Ubatuba.

O paraquedista Marcello Cos-
ta, mais conhecido como

Marcello Negão, da Sky
Company em parceria com a
concessionária Voa SP, realizou
uma performance que abriu o
desfile, executando um salto,
mesmo com condições adversas
de vento, pousando nas proxi-
midades da avenida com a ban-
deira de Ubatuba, entregue ao
prefeito Délcio Sato (PSD).

Além dos participantes da ci-
dade, o desfile ainda contou
com a presença do 5º bata-
lhão de Infantaria Leve do
Exército – Regimento Itororó,
de Lorena/SP, e a Marinha do
Brasil – delegacia das Capita-
nias dos Portos de São Sebas-
tião.

“O resgate do desfile no nos-
so governo foi muito impor-
tante e a cada ano tem se apri-
morado. Tivemos um dos mai-
ores desfiles da história de
Ubatuba. A população tem
interagido, participado e isso
nos motiva. Esse mês já entre-
gamos diversas obras, como
quadras, escolas, iluminação
pública e vamos trabalhar
para avançar ainda mais”,
garantiu.

Jogo das Estrelas
A partida reuniu ex-jogadores

de grandes clubes, que foram
observados pelos olhos atentos
de 500 pessoas gritando, vibran-
do e acompanhando cada lance.

Com entrada solidária, foram
arrecadados 200 quilos de ali-
mento, entregues para a Santa
Casa de Misericórdia de
Ubatuba já na manhã desta ter-
ça-feira, 29.

Shows
Aproximadamente oito mil

pessoas compareceram à área
que fica próxima ao aeroporto
para prestigiar os shows que ti-
veram início a partir das 19 ho-
ras. Puderam se apresentar no
palco as bandas Kemuel
(gospel), seguida pelo DJ
ubatubense Will Leme e, como
encerramento, apresentação
com o cantor Netinho de Paula.
Segundo à organização do even-
to, o show contemplou os pre-
sentes de forma satisfatória.
Tudo ocorreu da melhor manei-
ra, sem nenhum incidente.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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