
Ubatuba, sábado e domingo, 05 e 06 de outubro de 2019Ano XXXIII � Nº 3430 R$ 2,00

A Comunidade da
Picinguaba elaborou uma
proposta de Termo de Uso
Sustentável (TAUS) enviada
para o Ministério Público, e
já promoveu duas reuniões
com a Prefeitura para expor
detalhes do documento e
discutir a melhor forma do
poder público apoiar a
gestão da Ilha das Couves. O
objetivo é alinhar a gestão
para entrar em vigor na
temporada.

Pág. 4

A Oficina dos Menestréis de
Ubatuba, apresenta neste
sábado (5), às 21h, e no
domingo (6), às 16h e às 20h,
no Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto, o
espetáculo “Vale Encantado”.

Comunidade da Picinguaba
reúne-se com representantes

da Prefeitura de Ubatuba
para discutir gestão
da Ilha das Couves

Eleições para o Conselho Tutelar
acontecem neste domingo

As eleições para o
Conselho Tutelar
acontecem neste domingo,
6 de outubro, das 8h às
17h. O voto é facultativo e
qualquer cidadão maior de
16 anos que possua título
de eleitor inscrito no
município de Ubatuba
poderá votar em um dos
dez candidatos. Os cinco
que receberem o maior
número de votos dos
eleitores serão nomeados
para o quadriênio 2020/

2024, que terá início em 10
de janeiro de 2020.

Os locais de votação e os
candidatos estão na pág. 3

Oficina dos Menestréis
apresenta “Vale Encantado”

neste sábado e domingo

No Vale Encantado,
musical de Oswaldo
Montenegro, moram os
personagens do mundo da
fantasia. Ali, vivem uma vida
normal. Cada vez que uma
criança vai sonhar, eles são

convocados para entrar no
sonho daquela criança e só
aí executam as histórias que
a gente conhece.
Imperdível.

Detalhes na pág. 7

Autoescola é fechada pelo
Detran em Ubatuba

Leia a matéria completa na página 5
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A Biblioteca Municipal

“Ateneu Ubatubense”

dá início às

comemorações do

primeiro aniversário do

seu espaço infantil, o

“Ateneuzinho”,

inaugurado em 11 de

outubro de 2018.

Confira a programação

na pág. 6

Espaço Infantil “Ateneuzinho” comemora
aniversário com programação especial

Na foto: Leitura interativa

do livro “Piratas – Guia de

Aventuras”, pelo agente

cultural Douglas de Oliveira

Associação dos Pais do Espectro Autista de
Ubatuba é reconhecida como de utilidade

pública pela Câmara Municipal

Os vereadores aprovaram
na terça feira (01/10) o
projeto de lei
reconhecendo como de
uti l idade públ ica a
Associação dos Pais do
Espectro Autista de
Ubatuba (APEAU) abrindo

espaço para que a entidade
possa receber verbas
federais,  estaduais e
municipais.

Foram aprovados
também vinte projetos de
Decreto Legislativo dos
home-nageados com os

títulos de Cidadão
Ubatubense e Ubatubense
Ilustre,  t ítulos a serem
concedidos no dia 28 de
outubro, aniversário da
cidade, em evento solene.

Os detalhes estão na

página 4

Projeto Guapurubu – Aprendendo a aprender
forma primeira turma do curso de Libras

Leia a matéria completa na página 4

Prazo de adesão ao programa REFIS é prorrogado

Dívidas poderão ser parceladas com descontos em
juros e multas até 20 de dezembro de 2019

Leia a matéria completa na página 6
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A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Em agosto de 1918, um saveiro
estava sendo puxado por um re-
bocador, no Rio Niágara, quando
o cabo rebentou.

As fortes correntezas logo con-
duziram o barco em direção às
cataratas.

Quando estava para cair, o bar-
co encalhou em algumas rochas
bem acima das quedas.

Os dois homens que estavam a
bordo foram salvos apenas no dia
seguinte.

Eles passaram uma noite de ter-
ror, pois esperavam, a qualquer
momento, despencar para a mor-
te.

Isso aconteceu faz quase noven-
ta anos e a velha barcaça
continua lá, no mesmo lugar, até
hoje.

Jamais aconteceu a queda pre-
vista.

Os dois homens se preocuparam
por nada.

A esperada queda do barco, que
trouxe ansiedade e desespero aos
dois homens, não aconteceu...

Barco encalhado
Da mesma forma, a maioria dos

problemas que tiram nossa paz, e
alegria, também não nos atingirá.

A preocupação é como um bar-
co encalhado nas pedras.

Ela nunca levará você a lugar
algum!

Com toda a certeza, a sua preo-
cupação não acontecerá no mo-
mento previsto, da forma que
você imagina e na maioria das ve-
zes, nunca acontecerá.

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo

Poesia

Poema a um abraço de distância
Gosto de sair por aí
a distribuir cumprimentos
e palavras de gentilezas
para conhecidos e desconhecidos.
Não pega bem asperezas
em um planeta tão esférico.

Félix Cabral

O Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto recebeu no final de
semana passado jovens integrantes
do Projeto Social Juntos - Pode Crer
da Oficina dos Menestréis de
Ubatuba que apresentaram em
duas sessões o espetáculo de Candé
Brandão “Friks- O musical das emo-
ções”.

No palco, 50 jovens fizeram uma
apresentação incrível transmitindo
ao público situações que envolvem
grandes oscilações de sentimentos
como a alegria, o medo, o amor, a
angústia, e tudo isso com uma ga-
lera transpirando emoções e reve-
lando talentos.

O texto é ótimo e a surpreenden-
te interpretação dos jovens que dão
vida ao espetáculo sob a direção de
Luu Chaer torna a apresentação
perfeita. Se tem alguma falha, sin-
ceramente, é ofuscada pela capaci-
dade de todos em improvisar que
aliás é uma das vertentes desenvol-
vida no projeto e assim, passa bati-
do.

A Oficina dos Menestréis de
Ubatuba deu início ao “Projeto Jun-
tos – Pode Crer” em 2013, promo-
vendo um curso montagem, espe-
cífico e beneficente para um grupo
de jovens menos favorecidos, com
idades entre 13 a 18 anos, estudan-
tes das escolas públicas de Ubatuba.

O objetivo do projeto é promover
a oportunidade de vivenciar, apren-
der e desenvolver a arte, cultura,
educação e lazer aos jovens das co-
munidades da cidade.

Mas foi a partir de uma parceria
com o Projeto Namaskar que a co-
ordenadora e assistente social Erika
Lunardi, conseguiu o apoio da Se-
cretaria de Desenvolvimento e Ci-
dadania para que o projeto que já
existia pudesse crescer ainda mais
e o resultado disto tudo é que 250
jovens se inscrevem todos os anos
para integrá-lo. Duzentos e
cinquenta. Destes, só cinquenta são
selecionados porque é o que a es-
trutura em parceria comporta.

Este não é o único projeto social
envolvendo jovens na cidade.

A Experimental de Dança de
Ubatuba recebe todos os anos um
número considerável de jovens in-
teressados em fazer parte do “Pro-
jeto Social Sonhos Dançantes” man-
tido pela escola e que tem surpre-
endido bastante ao revelar talentos.

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

Investimento
para o futuro

Na seletiva, infelizmente, muitos fi-
cam de fora porque a procura é
maior que a oferta de vagas.

Saloly Furtado Escola de Dança
também acredita muito no valor e
na importância da inclusão. A esco-
la oferece bolsas que podem che-
gar a 100% para os inscritos em uma
audição de novos talentos que rea-
liza desde a inauguração da escola.

Não podemos esquecer da Guar-
da Municipal que recebe também
jovens encaminhando-os para a pri-
meira experiência profissional. Do
Gaiato, que oferece muitos cursos
de iniciação musical à arte circense
a crianças e jovens até 18 anos e do
“Projeto Guapurubu – Aprendendo
a aprender” da Associação Esporti-
va de Ubatuba que oferece muitos
cursos às crianças e jovens em ho-
rário do contra turno escolar.

Podemos grosseiramente concluir
que não faltam em Ubatuba jovens
atrás de boas oportunidades para se
ocuparem de maneira produtiva
aprendendo uma arte, expressan-
do-se através da dança, iniciando o
aprendizado num ofício que lhe ga-
ranta algum retorno financeiro,
numa oportunidade da primeira
experiência profissional ou para o
seu desenvolvimento numa prática
esportiva.

E não faltam pessoas engajadas
em ações de inclusão social volta-
da aos jovens oferecendo ocupa-
ções variadas para atender a todos
os gostos.

Faltam vagas! Faltam mais parce-
rias firmadas. Faltam mais investi-
mentos. Faltam mais oportunida-
des. Os projetos existentes preci-
sam de mais apoio financeiro.

Enquanto isso não acontece, vão
continuar sobrando incontáveis jo-
vens esperando a sua vez. Enquan-
to esperam, fazem o quê? Em ple-
na juventude com suas múltiplas
inquietudes?

Sempre dizia a minha avó: “Men-
te vazia, oficina do diabo”.

Eles precisam se ocupar com ati-
vidades que despertem neles suas
potencialidades. Dá orgulho de ver
o resultado. E quem neles investe,
tem o seu nome divulgado.

Investir em projeto social voltado
às crianças e jovens é investir no fu-
turo. E não é chavão falar isso não!

Melissa Schirmanoff

É comum a criança, principalmen-
te em idade escolar, pedir para sair
fantasiada. E muitos pais se sentem
inseguros se isso é bom ou não para
o seu desenvolvimento.

A fantasia pode ser muito bom e
ajudar no desenvolvimento da cri-
ança.

O vestido da Cinderela, a máscara
do Homem-Aranha, a varinha da
Fada Madrinha ou um simples pano
transformado em capa. Tudo é váli-
do quando a criança entra no mun-
do do faz de conta. Entre os 2 e 5
anos, é muito comum eles pedirem
para se fantasiar. Na escola, nas fes-
tas, no restaurante e em casa. A fan-
tasia, de certa forma, fortalece o
ego infantil. Além de divertir e in-
centivar a criatividade, a criança
tem a chance de se sentir diferen-
te, de experimentar outras lingua-
gens, de incorporar personagens e
suas habilidades. E com isso enfren-
tar obstáculos e medos e resolver
conflitos internos e externos. Ela se
sente mais forte, segura e pode ter
a coragem de expressar melhor
seus sentimentos.

O mundo mágico entra em cena
justamente no momento em que
enfrentar a realidade é, muitas ve-
zes, difícil. É muito mais fácil proje-
tar sentimentos em super-heróis,
piratas, bruxas e todo tipo de per-
sonagem. Essa fase é normal e im-
portante, pois auxilia a criança a li-
dar com situações do dia a dia de
forma positiva para o seu desenvol-
vimento.

Os pais podem aproveitar esse
tipo de atividade para observar seu
filho e aprender mais sobre ele.
Muitas vezes, o personagem esco-
lhido e suas ações no decorrer da
brincadeira demonstram o que a
criança é e o que está sentido. E,
para possibilitar essa chance a ela,
não é preciso nada muito elabora-
do. Um lenço na cabeça já é válido.
Não é necessário comprar todas as
fantasias que a criança quer. O
consumismo exagerado aliás, pode
se tornar um problema.

Os pais podem oferecer opções,
deixar um caixa com chapéus, pe-
rucas, tecidos coloridos, por exem-
plo. Mas não precisam incentivar o
consumo das fantasias industrializa-
das. Coloque um limite ou você terá
toda a liga de superamigos no guar-
da-roupa do seu filho. Os adultos,
às vezes, até preferem a fantasia
pronta porque a conhecem, sabem
sua história e suas características.
Uma fantasia que a criança cria sai
do controle, não tem roteiro e isso
angustia os pais mas são na verda-
de a expressão da criatividade de
uma mente em desenvolvimento.

Os pais apenas devem estar aten-
tos aos exageros. Seu filho não pode
deixar de entrar em contato com o
mundo real. Ir vestido de Batman

Fantasia estimula
a criatividade e o

desenvolvimento das crianças

no primeiro dia de aula é saudável.
Mas repetir a fantasia em todos os
demais dias da semana, não. Os pais
precisam dosar o tempo de perma-
nência com a fantasia. Afinal, tudo
em exagero, não é saudável.

Quando a criança assume tempo
integral totalmente as característi-
cas de uma personagem, os adul-
tos também devem ficar atentos.
Não é comum, mas pode acontecer.
Quando não há nenhuma distinção
entre um e outro, a situação deixa
de ser faz de conta para se tornar
‘real’. Se isso acontecer de um
modo muito contundente, necessi-
ta de uma atenção maior. Em geral,
os pequenos sabem muito bem di-
ferenciar o real da fantasia, apesar
de a imaginação infantil ser tão fér-
til.

Outra situação que requer aten-
ção dos pais é quando a criança
acredita que tem os poderes do
herói. São comuns os episódios em
que o pequeno, munido de capa e
espada, tenta voar. Por isso, é im-
portante ter alguém sempre olhan-
do as crianças menores em suas ati-
vidades e observar o quanto as mais
velhas compreendem a situação. O
ideal é que, com 4 ou 5 anos, elas
já saibam separar bem a realidade
da fantasia. Aos pais, cabem conver-
sar com as crianças sobre esse limi-
te, inclusive lembrando que até o
Super-Homem é abalado pela
kriptonita, ou seja, nem ele escapa
de ter fragilidades e pontos fracos.

A partir dos cinco anos é comum
o uso da fantasia diminuir. Os pedi-
dos para vesti-la ficam espaçados
porque os interesses mudam. As cri-
anças estão desenvolvendo a lógi-
ca do pensamento concreto e co-
meçam a substituir a fantasia pela
realidade. E em sua vida social já
não “fica tão bem” usá-la.

É quando os pais percebem uma
nova fase na vida dos filhos: que os
pequenos estão crescendo!

Não é nada bom guardar den-
tro de nós o que sentimos. Isso
nos machuca cada vez mais.

À medida que colocamos para
fora seremos curados.

Não existe coisa mais linda do
que a pessoa se abrir à cura.

Talvez existe dentre de você
um perdão a ser declarado, um
eu te amo para uma pessoa,
uma mágoa que não foi coloca-
da para fora, palavras pesadas
de pessoas que feriram.

Cada pensamento que temos
estaì criando nosso futuro. O
ponto do poder estaì sempre no
momento presente.

Todos sofrem de culpa contra
si proìprios. A frase-chave de
todos eì: “NaÞo sou bastante
bom”.

Isto é apenas um pensamen-
to e como todo pensamento,
pode ser modificado. Ressenti-
mento, criìtica e culpa saÞo os
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acidadeubatuba@gmail.com -
jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Não guarde seus
sentimentos!

padroÞes mais prejudiciais.
A l iberac’aÞo do ressenti-

mento pode remover ateì o
cancer.

Quando realmente amamos a
noìs mesmos, tudo na vida
funciona. Devemos nos liber-
tar do passado e perdoar a to-
dos.

Devemos estar dispostos a
comec’ar a aprender a nos amar.

A auto-aprovac’aÞo e a auto-
aceitac’aÞo no agora saÞo a cha-
ve para mudanc’as positivas.

Inúmeras são as ofensas que vi-
vemos no nosso cotidiano, mas
existe uma pessoa que te conhe-
ce desde o vente da sua mãe e
que espera um diálogo com você.
Esse é seu Deus, seu pai que in-
dependente  de como hoje en-
contra seu coração, te espera
para te ouvir e para te dar cura
para a sua vida.

Fale com Deus!

Tive uma infância bem diferente
da que vemos hoje em dia. Pés no
chão batido, muito barro em dia de
chuva, grama molhada de orvalho
nas manhãs de domingo, brincadei-
ras em cima das árvores e café da
tarde eram frutas que colhia nas
diversas árvores frutíferas que ha-
viam na chácara de minha avó, que
no mês passado completou 93
anos.

Ahhh e como era bom, gostoso e
doce, principalmente nessa época
do ano que, o suco era de acerola,
o café da tarde era banana e a so-
bremesa de todas as refeições, ja-
buticaba direto do pé. Na chácara,
os pés de jabuticaba sempre foram
fartos, de longe pareciam “pérolas
negas” brilhando, aglomeradas, co-
brindo os troncos das árvores,
como se fossem colares de voltas
infinitas. Seu sabor doce sempre me
atraiu e com orgulho, esse ano pude
apresentar ao meu filho, essa fru-
ta, que vai além da beleza, já que
possui muitos benefícios.

A jabuticaba é uma fruta brasilei-
ra, da floresta Atlântica que se dife-
rencia de outras porque cresce di-
retamente no tronco de sua árvo-
re. A fruta pequena e arredondada
tem poucas sementes, que são en-
volvidas por uma polpa. Tanto se-
mente quanto polpa têm diversas
propriedades e fazem bem para
aqueles que a consomem. É rica em
carboidratos, proteínas, vitaminas C
e B, ferro, cálcio, fósforo, fibras e
antioxidantes. Além disso, apresen-
ta baixos níveis de gordura.

Seus benefícios:
- Promove a saúde óssea: A jabu-

ticaba tem altos níveis de potássio,
magnésio e cálcio. Os percentuais
desses minerais na fruta são de
129,7 mg, 17,8 mg e 8,4 mg, res-
pectivamente, a cada 100 g
ingeridas. As propriedades ofereci-
das por tais nutrientes são impor-
tantes para manter a saúde dos os-
sos, prevenindo seu enfraqueci-
mento e também o surgimento de
doenças degenerativas, como a
osteoporose.

- Estimula a cicatrização: Por ser
rica em vitamina C (100 g de jabuti-
caba garantem 36% do valor diário
recomendado para esse nutriente),
que promove a regeneração celu-
lar, um dos benefícios da jabutica-
ba é estimular a cicatrização da
pele, evitando também o
surgimento de manchas e rugas. A
vitamina C ainda é responsável por
estimular a produção de colágeno
e elastina, beneficiando a derme
com mais firmeza e elasticidade.
Além disso tudo, os antioxidantes
oferecidos por essa vitamina aju-
dam a prevenir o envelhecimento
precoce dos tecidos.

- Previne o câncer: A jabuticaba é
eficiente no combate a doenças
como o câncer graças às suas pro-
priedades antioxidantes, que
advêm de múltiplas substâncias —
além da vitamina C, a fruta oferece
também a vitamina B1 (tiamina) e
o mineral manganês. A porcenta-
gem da B1 a cada 100 g de jabuti-
caba é de 0,1 mg (ou 7% do valor
diário); já o manganês, que é um
potente aliado para varrer proces-
sos de envelhecimento celular, tem
concentração de 0,3 mg nessa fru-
ta, ou seja, 13% do valor diário re-
comendado. A jabuticaba também
tem compostos como antocianinas,
presentes em alimentos das cores
vermelhas e arroxeadas. As
antocianinas são flavonoides que
atuam no nosso organismo comba-
tendo a ação dos radicais livres, que
são responsáveis por danos às cé-
lulas e mutações do DNA que po-
dem gerar diferentes tipos de cân-
ceres.

- Auxilia no controle da diabetes:
Dos muitos benefícios da jabutica-
ba, pode-se citar também o auxílio
no controle de diabetes. Por meio
do rico ambiente fibroso da sua cas-
ca (2,3 g de fibras a cada 100 g),
especialmente a pectina, a fruta au-
xilia a criar uma espécie de barrei-
ra para o controle da absorção de
açúcar e gordura para o sangue.
Dessa forma, a fruta é eficaz na di-
minuição de glicose, sendo benéfi-

TELEFONES ÚTEIS
DELEGACIA DE POLÍCIA DE UBATUBA .................................................... Tel.: (12) 3832-1297
DELEGACIA DA MULHER DE UBATUBA ................................................... Tel.: (12) 3832-5260
BASE DA POLÍCIA MILITAR DE UBATUBA ............................................... TEL.: (12) 3832-3598
BASE DA POLÍCIA AMBIENTAL .............................................................  Tel.: (12) 33832-2876
BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL ..........................................  TEL.: (12) 3832-0287
BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ............................................. TEL.: (12) 3845-1226
CORPO DE BOMBEIROS DE UBATUBA ................................................... TEL.: (12) 3836-2258
FÓRUM DE UBATUBA .............................................................................. Tel.: (12) 3832-8684
FÓRUM TRABALHISTA DE UBATUBA ...................................................... Tel.: (12) 3833-7368
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ...................................................................... Tel.: (12) 3832-6013
DEFENSORIA PÚBLICA (OAB) .................................................................  Tel.: (12) 3832-4767
CARTÓRIO ELEITORAL DA 144ª Z.E. ........................................................ Tel.: (12) 3833-6770
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL .............................................................. TEL.: (12) 3832-4173
CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS ...................................................... TEL.: (12) 3832-1537
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DOCUMENTOS ....................... TEL.: (12) 3832-3266
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA (INSS) ......................................................... TEL.: (12) 3411-4296
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL ............................................................. TEL.: (12) 3832-7157
PROCON DE UBATUBA ........................................................................... TEL.: (12) 3833-9903
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA .................................................. Tel.: (12) 3834-1000
CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA ........................................................ Tel.: (12) 3834-1500
SANTA CASA DE UBATUBA ...................................................................... Tel.: (12) 3834-3230
BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 1613) ...................................................... Tel.: (12) 3834-1100
BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 7944 ......................................................  Tel.: (12) 3834-4500
BANCO DO BRASIL .................................................................................. TEL.: 0800 729 0001
BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 1566) ................................................................. Tel.: (12) 3834-4650
BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 5782) ................................................................  Tel.: (12) 3835-4350
BANCO SANTANDER ............................................................................... TEL.: (12) 3834-3300
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ................................................................ TEL.: (12) 3834-1600
SICREDI ................................................................................................... TEL.: (12) 3836-1807
VIAÇÃO LITORÂNEA ............................................................................... TEL.: (12) 3832-3622
VIAÇÃO SÃO JOSÉ .................................................................................. TEL.: (12) 3833-1003
AEROPORTO DE UBATUBA ..................................................................... TEL.: (12) 3832-1992

Jaboticaba, a Pérola
Negra de outubro

ca para os diabéticos.
- Regula o intestino: Como comen-

tamos no item anterior, a jabutica-
ba tem alto teor de fibras. Logo, o
consumo regular da fruta, em uma
alimentação equilibrada, ajuda a
estimular os movimentos regulares
e a melhorar o fluxo do intestino.
Isso facilita os processos de diges-
tão e a desintoxicação do organis-
mo. Um benefício adicional relaci-
onado a esse cuidado do trato di-
gestivo promovido pelo consumo
de jabuticaba é a prevenção da pri-
são de ventre.

A jabuticaba geralmente é
consumida in natura, ainda mais
quando está na época de colheita,
doce e suculenta. Mas saiba que ela
também pode ser usada para fazer
sucos, geleias, doces, licores e chás.

E já que o calor vem chegando,
que tal duas receitas refrescantes
com essa fruta delícia?

Suco de jabuticaba
Ingredientes
1 copo de água de coco natural;
20 g de amora (opcional);
40 g de jabuticaba;
1 colher (chá) de capim-santo;
gelo a gosto.
Modo de Preparo
Coloque tudo no liquidificador,

exceto o gelo. Bata até ficar homo-
gêneo, adicione os cubos de gelo e
pulse até chegar na consistência
preferida. Se quiser, pode adoçar a
bebida.

Se preferir, você pode coar o suco
para servir, no entanto, esse proces-
so tende a reduzir o volume de fi-
bras ingerido.

Picolé de jabuticaba
Ingredientes
½ xícara (chá) de geleia de jabuti-

caba caseira;
2 copos de iogurte natural sem

açúcar.
Modo de Preparo
Misture os dois ingredientes em

uma tigela até obter uma textura
bem homogênea, transfira o creme
de jabuticaba e o iogurte para
forminhas de picolé e leve tudo
para congelar e sirva geladinho!

Seja qual for o preparo que você
escolher fazer na sua casa, lembre-
se de que a fruta deve ser comple-
tamente utilizada, casca e polpa,
para que todos os nutrientes e be-
nefícios sejam aproveitados.

Além disso, ao tomar esse cuida-
do, você evita o desperdício de ali-
mentos, tornando a sua cozinha
ainda mais equilibrada. Por fim, não
se esqueça de lavar as jabuticabas
muito bem antes do consumo, de
modo a evitar contaminações.

Bom apetite!

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.
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Informativo ACIU

HUMOR NA CIDADE

Informe da Cidade

Dr. José Gil
Oftalmologista

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

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

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

Palestra na ACIU

A empresa MAC WELL SERVIÇOS
DE EDIFICAÇÕES, REFORMAS EM
GERAL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E
JARDINAGEM agora também faz
parte da Rede de Descontos da As-
sociação Comercial de Ubatuba.

Ela oferece 10% de desconto em
todos os serviços.

Empresa:  Mac Well Serviços de
Edificações, Reformas em geral, Hi-
dráulica, Elétrica e Jardinagem

Endereço:  Av. Dona Maria Alves,
516, sala 01

Telefone: 3833 9145 / 3833 3000/
99156 3701.

E-mail:  manoelnunescos-
ta@yahoo.com.br

Para obter os descontos, basta
apresentar a carteirinha da Aciu ou
o aplicativo aciubatuba app no seu
celular.

Acesse http://www.aciubatu-
ba.com.br e veja todas as empre-

O Projeto Onda Sustentável –
Lixo nos mares e consumo cons-

ciente veio trazer uma onda de
reflexão e atitude a todos os en-
volvidos, através de atividades
lúdicas e conscientes.

O Projeto surgiu dentro do co-
mitê gestor do Programa Ban-
deira Azul, uma certificação
ambiental internacional, obtida
pela Marina Kauai. Sob a coor-
denação do Parque Estadual Ilha
Anchieta (PEIA) e da Marina
Kauai, o projeto conta com a
participação de diversas institui-
ções públicas, privadas e do ter-
ceiro setor. Dentre estas, desta-
cam-se a Associação de
Reciclagem Coco & Cia, o Progra-
ma EnTenda o Lixo, a Associação
das Empresas Náuticas de
Ubatuba (ANUBA) o Instituto
Meu Oceano e a Associação Co-
mercial de Ubatuba (ACIU).

Atividades do Projeto Onda
Sustentável iniciam em

escolas de Ubatuba

Alunos, educadores e apoio participantes da atividade no PEIA

De forma colaborativa, esta
equipe contribuiu para a forma-
ção de 41 educadores ligados a
estas e outras instituições par-
ceiras, além de discutir e pensar
soluções para juntos melhora-
rem problemas ambientais da
região. Os educadores foram
treinados para atuar em ativida-
des com alunos do 5° ano da
Rede Municipal de Ensino de
Ubatuba, nas escolas Maria das
Dores Carpinetti, do Rio Escuro,
Maria da Cruz Oliveira, do Ser-
tão do Perequê-Mirim, Maria da
Cruz Barreto, do Perequê-Mirim
e Renata Castilho, do Saco da
Ribeira.

No início de setembro, a equi-
pe Onda Sustentável visitou
cada escola, buscando, com di-
nâmicas divertidas e
investigativas, a reflexão e en-
tendimento sobre nossas práti-

cas do dia a dia e destinação dos
nossos resíduos.

No dia 20 de setembro, o Par-
que Estadual Ilha Anchieta
sediou diversas atividades de
campo com todas as escolas e
equipe do projeto. Foram 78 alu-
nos, 25 educadores, mais 22 vo-
luntários de apoio, totalizando
125 pessoas unidas pela conser-
vação, num dia de muita diver-
são e conscientização.

Um dia antes do dia mundial de
limpeza de praias, nossa equipe
mirim e educadores do Onda
Sustentável recolheram quase
14 quilos de lixo, trazidos pelo
mar, das praias do PEIA. Foram
mais de 2 mil itens, incluindo
quantidade considerável de
plástico.

Muitas outras atividades pre-
encheram este dia como a prá-
tica da compostagem, uma si-
mulação de minimercado, para
incentivar o consumo conscien-
te de produtos, atividade de de-
senho e contação de histórias
com os Filhos da Ilha, trazendo
muita troca de conhecimentos e
sustentabilidade para este time.

Neste dia inspirador, “diver-
são”, “esperança” e “amor” é o
que se ouviu das crianças, nos-
sos futuros cuidadores do plane-
ta. Agora, a equipe Onda Susten-
tável seguirá junto com estas
escolas em mais atividades em
prol da conservação dos nossos
oceanos, de um maior cuidado
com nosso ambiente e de um
consumo mais consciente.

Fotos: Rodrigo Apoena

Novo integrante da Rede de Descontos - Mac Well
ACIU informa: Rede de Descontos

sas que fazem parte de nossa Rede
de Descontos e todos os demais
serviços que a ACIU presta à você!

http://aciubatuba.com.br/rede-
de-descontos/

(Ainda não tem a carteirinha? En-
tre em contato conosco)

Sua empresa também está dispos-
ta a conceder descontos em seus
produtos aos demais associados?

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

Melissa Schirmanoff

Neste domingo (6), haverá elei-
ção para conselheiro tutelar em
Ubatuba e todas as pessoas mai-
ores de 16 anos que possuem
título de eleitor podem votar.

Você sabe por que é tão impor-
tante que todos os cidadãos vo-
tem?

Com atribuições previstas no
artigo 136 do ECA (Estatuto da
Criança e Adolescente), o conse-
lheiro tutelar atende crianças e
adolescentes diante de situa-
ções de violação de direitos.
Também é papel do conselheiro
atender e aconselhar os pais ou
responsáveis dessas crianças e
adolescentes.

Os casos chegam ao Conselho
Tutelar de diversas maneiras,
encaminhados por delegacias,
Unidades Básicas de Saúde (UBS)
ou até escolas. Isso acontece
quando há abandono ou violên-
cia por parte de familiares. Al-
gumas famílias também buscam
o órgão por iniciativa própria,
em busca de seus direitos, com
demandas em educação, saúde
ou até conflitos como disputa
pela guarda dos filhos.

Grande responsabilidade
Como podemos observar, o

conselheiro tutelar desempenha
um papel de extrema responsa-
bilidade na proteção de crian-
ças. De acordo com Marcelo
Nascimento, presidente da Asso-
ciação Paulistana de Conselhei-
ros e ex-Conselheiros Tutelares,
existem aproximadamente 30
mil conselheiros tutelares no
Brasil.

Eles deliberam as medidas de
proteção para as crianças e ado-
lescentes. “A principal função é
zelar pelo cumprimento dos di-
reitos. O Conselho Tutelar é o
Procon da criança. É ele quem
vai verificar se seus direitos es-
tão sendo cumpridos pela famí-
lia, pela sociedade e estado”, diz
Nascimento.

Ainda segundo ele, sempre que
a criança e o adolescente esti-
ver com seus direitos negados
nos serviços públicos, é o Con-
selho Tutelar que vai requisitar
o atendimento. “Por isso é im-
portante conhecermos o Conse-
lho Tutelar dos nossos municí-
pios e irmos às urnas.”

Quem pode votar
Todas as pessoas a partir de 16

anos, que tenham inscrição cor-
respondente às zonas eleitorais,
ou seja, que tenham título de
eleitor, podem votar nos candi-
datos a conselheiro, por meio de
voto universal, direto, secreto e
facultativo.

Horário de votação: das 08 às
17 horas.

Onde votar

Em Ubatuba seis locais foram
disponibilizados para a eleição
em Ubatuba. Esses locais abran-
gem 225 seções eleitorais de
toda a cidade. Confira no título
de eleitor sua seção e veja onde
vai votar conforme quadro aci-
ma.

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

REGIÃO NORTE - EM “Prof.

Eleições para o Conselho Tutelar
acontecem no domingo

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

Honor Figueira” - Av. Principal,
993 – Itamambuca

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

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

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

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

Quem são os candidatos?
Em Ubatuba estão habilitados

para serem votado dez candida-
tos. Destes, apenas cinco serão
eleitos.

A relação dos candidatos e

seus respectivos números estão

relacionados na sequência.
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Editais & Comunicados
AULAS DE VIOLÃO

Giasone - 99141-2800

Meio Ambiente

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

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

1 - Informe sobre os trabalhos em andamento da Cooperativa;
2 - Deliberar qual prioridade do projeto piloto para inicio dos trabalhos da

Cooperativa;
3 - Leitura, discussão e deliberação sobre as minutas de contratos em andamento

na Cooperativa;
4 - Apresentação da proposta elaborada pela Cooperativa aos associados.
5 outros assuntos que poderão ser pautados se deliberados a inclusão por esta

Assembleia;
Ubatuba, 03 de outubro de 2019

Conselho de Administração

Proposta de Taus já foi

entregue ao MP; objetivo é

alinhar a gestão para entrar

em vigor na temporada

A Comunidade da Picinguaba
elaborou uma proposta de Ter-
mo de Uso Sustentável (TAUS)
enviada para o Ministério Públi-
co, e já promoveu duas reuni-
ões com a Prefeitura para expor
detalhes do documento e discu-
tir tratativas para verificar a
melhor forma do poder público
apoiar a gestão da Ilha das Cou-
ves.

O último encontro aconteceu
nesta quarta-feira, 02, na secre-
taria de Turismo (Setur), e con-
tou com a participação de re-
presentantes da Comunidade,
de pastas como Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca e do
Fórum de Comunidades Tradici-
onais.

Foi apresentado o estudo de
viabilidade de negócios econo-
micamente viáveis, com algu-
mas perspectivas de plano de
ação, definindo o papel dos ato-
res envolvidos e apresentando
a proposta de como seria o
modelo de gestão desenvolvido
pela comunidade -  como rotei-
ros, comercialização de tickets
e ações para viabilizar
condicionantes. Também foi
questionado de que forma a
Prefeitura pode, efetivamente,
colaborar com essa gestão.

“Existem algumas
condicionantes que o MP impôs
e que temos que cumprir. A
principal é respeitar a capacida-
de de carga de 177 pessoas per-
manecendo na Ilha simultane-
amente, por período. Isso não
significa que serão 177 por dia
– vai depender do tempo do
período estabelecido. O impor-
tante é manter essas
condicionantes ativas e sendo
cumpridas”, destacou o secretá-
rio de Turismo, Potiguara do
Lago.

“Uma das coisas que também
fizemos questão de reforçar é
que só teremos sucesso quan-
do fizermos uma gestão
profissionalizada da Ilha, princi-
palmente com relação à fiscali-
zação, porque ela recebe turis-
tas não só com saída da
Picinguaba, mas do Itaguá, do
Ubatumirim, Félix e várias ou-
tras localidades. Não é uma
questão só da Picinguaba”,
acrescentou.

Potiguara explicou, ainda, que
profissionalização não é
terceirizar a Ilha, deixando a
gestão na mão de alguém para
tomar conta – é a comunidade
que vai continuar gerenciando
o processo – mas seria uma
empresa de vigilância
patrimonial, nesse sentido, para

Comunidade da
Picinguaba reúne-se

com representantes da
Prefeitura de Ubatuba
para discutir gestão
da Ilha das Couves

auxiliar na fiscalização. A Prefei-
tura, Marinha, Polícia Ambiental
também estarão no apoio, mas
a primeira abordagem,
conscientização e sensibilização
da ação devem ser pessoas con-
tratadas com esse fim.

O secretário considerou o en-
contro como produtivo, pois
destacou a importância da pró-
pria comunidade se organizar e
liderar as apresentações, de-
monstrando que estão envolvi-
dos e empoderados do proces-
so, que é uma premissa para
consolidar o trabalho de Turis-
mo de Base Comunitária (TBC),
que já é realizado pela Setur com
outras comunidades tradicio-
nais.

“A reunião avançou bem e já
marcamos um próximo encon-
tro para conversar com eles na
comunidade. Vamos estudar al-
gumas formas de ajuda-los com
definição de custos, de produ-
tos e, em cima disso, trabalha-
remos com mais detalhes. O
mais importante é que até o iní-
cio da temporada, no máximo
meio de novembro, estejamos
com tudo definido e com as
ações começando a ser implan-
tadas para que na temporada
tenha algo efetivo acontecen-
do”, finalizou.

Relembre o caso
Histórico

Desde 2016, o MP vem rece-
bendo denúncias e reclamações
sobre situações de desordem,
poluição, desmatamento e irre-
gularidades ambientais na Ilha
das Couves, que está inserida
nos limites da Área de Proteção
Ambiental Marinha do Litoral
Norte.

Possíveis soluções

Dando sequência, os índices e
os apontamentos do estudo fo-
ram apresentados, bem como
três possíveis soluções para a
gestão da Ilha das Couves.

A primeira proposta é a de ges-
tão da Ilha por meio da comuni-
dade, por meio de um termo de
Uso Sustentável (TAUS), em que
analisa a viabilidade do termo
acompanhado de proteção do
Meio Ambiente e equilíbrio eco-
lógico.

De acordo com a Procuradora
Federal, Walquiria Imamura
Picoli (que está acompanhando
o caso desde o início) a alterna-
tiva, considerada como a melhor
opção de gestão, é uma oportu-
nidade pioneira, que contará
com o apoio de vários atores
(órgãos públicos) para organizar
a comunidade e cumprir os cri-
térios das condicionantes a fim
de conseguir o Taus.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Editais & Comunicados

Legislativo

Em sessão rápida, os vereadores
aprovaram na terça feira (01/10) o
projeto de lei reconhecendo como
de utilidade pública a Associação
dos Pais do Espectro Autista de
Ubatuba (APEAU) abrindo espaço
para que a entidade possa receber
verbas federais, estaduais e muni-
cipais. Entre os objetivos do grupo
está a implantação de uma clínica-
escola na cidade.

Na justificativa, o autor do proje-
to, vereador Reginaldo Bibi (MDB)
explica que  “a proposta quer reco-
nhecer a instituição por suas ações
em defesa da causa dos autistas, já
tendo conseguido concretizar vári-
as delas pelo empenho constante
de mães e pais visando dar condi-
ções dignas de vida ao grupo de
pacientes, até chegarem à clinica
escola. O reconhecimento de utili-
dade é uma vitória da sociedade de
Ubatuba, abrindo espaço para que
a entidade receba verbas públicas”.

Bombeiro Civil - O segundo pro-
jeto, aprovado também por unani-
midade é de autoria do vereador
Adão Pereira (PCdoB), instituindo o
“Dia do Bombeiro Civil” e incluindo
a data de 12 de janeiro no calendá-
rio oficial de eventos do município.

Adão ressaltou na justificativa os
relevantes serviços prestados por
essa categoria como a proteção da
vida, do meio ambiente e do
patrimônio contra riscos de incên-
dio, vazamentos e outros acidentes.

Além disso, ele ressalta que o
bombeiro civil é responsável pela
inspeção e realização de testes em
equipamentos de segurança e pelo
treinamento de equipes e brigadas
que atuam em situações de emer-
gência.

Um bombeiro civil também reali-
za salvamentos em terra, na água,
em altura e presta primeiros socor-
ros. Em determinadas situações, é
o responsável por controlar a ocor-
rência até a chegada da força mili-
tar. A profissão é credenciada, re-
gulamentada em lei vindo a somar
seus esforços com os Bombeiros da
Policia Militar.

Já o Projeto de Lei nº. 16/19 do
Vererador Dr. Ricardo Cortes (PSC)
que “autoriza o Poder Executivo a

Associação dos Pais do Espectro Autista
de Ubatuba é reconhecida como de utilidade

pública pela Câmara Municipal
divulgar os números dos telefones
da Guarda Civil Municipal em todos
os veículos oficiais da corporação”
foi retirado de pauta por ausência
do autor na sessão.

Passagem de ônibus – Dois
munícipes se pronunciaram na Tri-
buna Popular. A primeira, Maria
Valdete Bezerra da Silva protestan-
do contra o aumento da passagem
de ônibus, exigindo contrapartidas.
Ela diz que o preço é “o mesmo va-
lor da passagem de ônibus de São
Paulo mas Ubatuba não oferece as
mesmas condições da Capital”.

Maria Valdete mencionou a exis-
tência de um grupo organizado de
cidadão que “exigem a construção
e manutenção dos pontos, com
condições básicas de bem estar
como cobertura e segurança, exi-
gem a reforma do Terminal Rodovi-
ário, que a empresa deixe de cobrar
pelo uso dos banheiros públicos e
invista na higiene e segurança do
local que , segundo ela, virou alber-
gue para moradores de rua com bri-
gas constantes que inclusive colo-
cam em risco a integridade dos usu-
ários, aumento de frota para bair-
ros mais distantes, a criação de li-
nhas interbairros, instalação de ar
condicionado nos veículos especi-
almente no verão e wi-fi.

O grupo pede ainda o fim da du-
pla função do motorista que dirige
e passa troco ao mesmo tempo,
ônibus de 30 em 30 minutos para
Sesmaria passando por dentro da
Estufa II já que atualmente os mo-
radores da Estufa II têm que pegar
ônibus na rodovia.

Trabalho Voluntário - Já o arqui-
teto e micro-empresário Michel
Munhoz Salazar  protestou contra
interferências da Prefeitura em um
trabalho voluntário de um grupo
que há sete anos vem investindo em
obras de  revitalização de bairro,
trabalho de interesse comunitário.

Ele diz que recentemente veio
intimação com ameaça de multas
diante da construção de um ponto
de ônibus feito de cimento, concre-
to sob a alegação de que tais inter-
venções foram feitas sem autoriza-
ção da prefeitura.

Michel Muñoz diz que vai fazer

abaixo assinado visando a adoção
da praça onde o ponto fica locali-
zado como ocorre na Praça Santos
Dumont também conhecida como
Praça da Baleia, transformando-a
em espaços vibrantes, com
infraestrutura pluvial, play ground,
e bancos.

Homenagens – Foram aprovados
também vinte projetos de Decreto
Legislativo envolvendo nomes de
futuros homenageados com os tí-
tulos de Cidadão Ubatubense e
Ubatubense Ilustre, títulos a serem
concedidos no dia 28 de outubro,
aniversário da cidade, em evento
solene, conforme seguem abaixo:

1 - Projeto Decreto Legislativo n°.
01/19, do Ver. Ricardo Cortes - PSC,
que “Concede o Título de Cidadão
Ubatubense ao Excelentíssimo Se-
nhor João Agripino da Costa Doria
Júnior, Digníssimo Governador do
Estado de São Paulo.”

2 - Projeto Decreto Legislativo nº
02/19, do Ver. Rochinha do Basque-
te – PTB, que “Concede o Título de
“Cidadão Ubatubense” ao “Deputa-
do Ricardo Izar Júnior”.

3 - Projeto Decreto Legislativo nº
03/19, do Ver. Reginaldo “Bibi” –
MDB, que “Concede o Título de “Ci-
dadão Ubatubense” ao Tenente
Coronel PM José Antônio Macário
de Faria.

4 -  Projeto Decreto Legislativo nº
04/19, do Ver. Adão Pereira – PCdoB,
que “Concede o Título de
“Ubatubense Ilustre” ao Sr. Bene-
dito José da Silva (Dito) – Caiçara
Ubatubense”.

5 -  Projeto Decreto Legislativo nº
05/19, do Ver. Adão Pereira – PCdoB,
que “Concede o Título de “Cidadão
Ubatubense” ao Ilustríssimo Sr.
Carlos Luiz Alonso (Alonso)”.

6 - Projeto Decreto Legislativo nº
06/19, do Ver. Osmar de Souza –
PSD, que “Concede o Título de
“Ubatubense Ilustre” ao Sr. Camilo
de Lellis Santos – Caiçara
Ubatubense”.

7 - Projeto Decreto Legislativo nº
07/19, do Ver. Osmar de Souza –
PSD, que “Concede o Título de “Ci-
dadão Ubatubense” ao Ilustríssimo
Sr. Marco Bertaiolli”.

8 -Projeto Decreto Legislativo nº
08/19, do Ver. Rochinha do Basque-
te – PTB, que “Concede o Título de
“Ubatubense Ilustre” ao Sr. Caeta-
no Lourenço do Nascimento –
Caiçara Ubatubense”.

9 - Projeto Decreto Legislativo nº
09/19, do Ver. Silvinho Brandão –
PSDB, que “Concede o Título de
“Ubatubense Ilustre” ao Sr. Antônio
Carlos Ribeiro do Valle.

10 -Projeto Decreto Legislativo nº
10/19, do Ver. Silvinho Brandão –
PSDB, que “Concede o Título de
“Cidadão Ubatubense” ao Sr. Cân-
dido Oswaldo de Moura”.

11 -Projeto Decreto Legislativo nº
11/19, do Ver. Wellington de Moura
– MDB, que “Concede o Título de
“Cidadão Ubatubense” ao Sr. Rena-
to Sartori.

12 - Projeto Decreto Legislativo nº
12/19, Ver. Claudnei Xavier – PSDB,
que “Concede o “Título Cidadão
Ubatubense” ao excelentíssimo se-
nhor Jurandiau Lovizaro”.

13 -Projeto Decreto Legislativo nº
13/19, Ver. Manuel Marques – PT,
que “Concede o Título de
Ubatubense Ilustre ao Sr. Domingos
de Cunha Bueno – Caiçara
Ubatubense”.

14 - Projeto Decreto Legislativo nº
14/19, Ver. Manuel Marques – PT,
que “Concede o “Título de Cidadão
Ubatubense” ao reverendíssimo
Pastor Sr. Antônio Osnir de Olivei-
ra”.

15 - Projeto Decreto Legislativo nº
15/19, Ver. Wellington de Moura –
MDB, que “Concede o Título de
Ubatubense Ilustre à Suelen
Naraisa Domingos de Almeida”.

16 - Projeto Decreto Legislativo nº
16/19, Ver. Junior “JR” – PODEMOS,
que “Concede o “Título Cidadão
Ubatubense” ao Sr. Silvio Bonfiglioli
Neto”.

17 - Projeto Decreto Legislativo nº
17/19, Ver. Junior “JR” – PODEMOS,
que “Concede o Título de
Ubatubense Ilustre ao Sr. Fernando
Florindo de Souza”.

18 - Projeto Decreto Legislativo nº
18/19, Ver. Ricardo Cortes – PSC,
que “Concede o “Título de Cidadão
Ubatubense Ilustre” ao Sr. Roque
Saturnino Barbosa – Caiçara
Ubatubense”.

19 - Projeto Decreto Legislativo nº
19/19, Ver. Reginaldo “Bibi” – MDB,
que “Concede o Título de
Ubatubense Ilustre ao Ilustríssimo
Sr. Cristiano Vieira Mendes.

20 - Projeto Decreto Legislativo nº
20/19, Ver. Claudnei Xavier – PSDB,
que “Concede o “Título Ubatubense
Ilustre” ao reverendíssimo Pastor
Eliziel Lemes Praxedes”.

Você já deve ter ouvido falar do
projeto Guapurubu – Aprendendo
a aprender que a cada ano, novos
cursos, novas parcerias estão sen-
do formadas para melhoria e im-
plantação de novas oficinas.

O Projeto Guapurubu é uma rea-
lização da Associação Esportiva de
Ubatuba, sob a coordenação de Luiz
Carlos Castilho Junior, 53, conheci-
do na cidade como Tuta Castilho.

No primeiro semestre de 2019
teve início o curso de Libras (Lingua-
gem Brasileira de Sinais). O curso
começou com 25 alunos viabilizado
através de uma parceria firmada
entre o Projeto e a empresa Hand
Libras, de Flávia Marques. As aulas
foram ministradas pela professora
e intérprete Aline de Amorim, com
aulas todas as quartas-feiras. E
como em setembro é o mês alusivo
à campanha de conscientização de
inclusão dos surdos, tendo o dia 26
de setembro como o Dia Nacional
do Surdo, foi realizado no dia 25 um
encontro de Surdos e ouvintes para
a confraternização que marcou a
finalização do primeiro curso de Li-
bras realizado em parceira com o
Instituto Handy LIBRAS.

Estavam presentes à confraterni-
zação, a professora especialista Ali-
ne de Amorim, Flávia Marques pro-
prietária do Instituto; o coordena-
dor do Projeto Guapurubu,Tuta
Castilho e sua esposa Mara; Leda
Luiz professor e especialista em Li-
bras, Magali também professora e
especialista na Libras e o professor

Projeto Guapurubu – Aprendendo
a aprender forma primeira turma

do curso de Libras

e palestrante da noite Paulo. Tam-
bém foram convidados surdos de
Caraguatatuba, Ubatuba, familiares
dos alunos, professores da SME e
demais amigos. O grupo de alunos
recém formandos intérpretes, em
parceira com o instituto, realizou
durante o ano, encontros com au-
las 100% dinâmicas e com a partici-
pação especial de Surdos da cidade
de Ubatuba e de Caraguatatuba.
Dentre os 25 recém formados na
Libras (Linguagem Brasileira de Si-
nais), nível básico, uma das alunas
já pode atuar como intérprete de
Libras dentro de uma autoescola
em Ubatuba.

O projeto Guapurubu e Hand Li-
bras estão muitos satisfeitos com a
primeira formatura e planeja novos
cursos para os anos seguintes. O
Projeto dispõe de várias outras ofi-
cinas, hoje com uma grade de ativi-
dades esportivas como: Judô,
Karatê, Yoga, Tênis de Mesa e diver-
sas Oficinas culturais como: Músi-
ca, Informática, Culinária, Mecâni-
ca Automotiva, Serigrafia, Costura
Criativa, Inglês básico e avançado.
Outras oficinas estão prestes a ini-
ciar, como Brigada Mirim Florestal
e Futsal. Para maiores informações,
o Projeto Guapurubu funciona na
Rua Capitão Felipe, 289, Itaguá,
Ubatuba. O funcionamento da se-
cretaria é das 14 às 19 horas de se-
gunda a sexta-feira. Informações
pelo telefone (12) 3833-4588 (12)
99144-9671. No facebook: ASSOCI-
AÇÃO ESPORTIVA DE UBATUBA.

Publicidade - Assinatura  - Editais

Informações:  (12) 3832-4832

Quem não é visto,
não é lembrado...

Acontece
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PolíciaParceria

Durante a Operação “Rodo-
via mais Segura” realizada na
região da RMVale e Litoral
Norte na segunda(30), pela
Polícia Militar, foi dado sinais
com lanterna a um veículo
quando o motorista acelerou
e tentou atropelar o policial
jogando o carro na direção
dele.

No mesmo momento uma vi-
atura iniciou o acompanha-
mento deste veículo dentro da
cidade que seguiu para a ro-
dovia Rio-Santos (BR-101). Em
dado momento, próximo ao
Saco da Ribeira, o indivíduo
perdeu o controle do veículo
rodando na pista e se chocan-
do contra o alambrado de pro-
teção da rodovia.

Ao sair do veículo, o motoris-
ta ainda resistiu à abordagem
de modo que os militares pre-
cisaram contê-lo e em segui-
da algemá-lo para conduzí-lo
ao Pronto Socorro.

Na Delegacia, o delegado de
plantão tomou ciência dos fa-
tos, elaborando BOPC de em-
briaguez ao volante Foi arbi-
trado fiança de R$400,00 re-
ais que foi paga e o indivíduo,
liberado.

Policiais militares da Rocam
(Ronda Ostensiva com Apoio de
Motocicletas), do 20° Batalhão
de Polícia Militar do Interior
(BPM-I) - responsável pelo poli-
ciamento ostensivo e preventi-
vo em todo o Litoral Norte - par-
ticiparam nesta semana do trei-
namento com a equipe do 2°
Batalhão de Polícia de Choque,
de São Paulo. Na segunda-feira
(30/9), o comandante da 1ª
Companhia de Polícia Militar em
São Sebastião, capitão Eduardo
Gonsales, recebeu o sargento
Figueiredo, do Batalhão de Cho-
que, que ministrou o curso ao
policiamento Rocam.

Ao todo, 15 policiais militares
da Rocam participaram do trei-

Motorista embriagado desobedece a
ordem de parada e sofre acidente

Policiais Militares da Rocam participam de
treinamento com equipe do Batalhão de Choque

Justiça

namento durante três dias. A
Tropa de Choque é responsável
pela instrução do curso voltado

ao sistema Rocam, aprimorando
técnicas de abordagem e acom-
panhamento.

Melissa Schirmanoff

Na manhã de quinta-feira (26/
09), um cartaz anunciando o
descredenciamento da
autoescola Nova Ana Clara foi
afixado na porta do estabeleci-
mento localizado na Rua Doutor
Esteves da Silva, 120, no centro
de Ubatuba, mas logo em segui-
da foi retirado.

A partir de então, muitos alu-
nos foram pegos de surpresa ao
comparecerem na autoescola no
horário previamente agendado
para se submeterem às aulas e
se depararam com o estabeleci-
mento fechado.

Muitos recorreram às redes
sociais em busca de informações
e para reclamar pelos prejuízos
amargados. Alguns pagaram à
vista por todo o processo de
habilitação e outros por todas as
aulas práticas sem que tivessem
dado início antes do fechamen-
to da autoescola.

A autoescola Nova Ana Clara
foi descredenciada pelo Detran
após conclusão de que houve
várias irregularidades como ten-
tativa de inserir, permitir ou fa-
cilitar a inserção de dados falsos
no sistema de gerenciamento
eletrônico de formação de con-
dutores.

O Detran informou, com base
na Portaria Detran 101/2016 e
Resolução Contran 358/2010,
que houve a cassação do
credenciamento da autoescola,
após o encerramento do proces-
so administrativo 175/2017, por
julgarem ter ocorrido negligên-
cia na fiscalização das atividades
dos instrutores de trânsito, nos
serviços administrativos de sua
responsabilidade direta, bem
como no cumprimento das atri-
buições previstas na portaria,
normas complementares
expedidas pelo Detran-SP e le-
gislação federal; negligência na
fiscalização das atividades do
Centro de Formação de Condu-
tores e nos serviços administra-
tivos de sua responsabilidade
direta; prática de ato de
improbidade contra a fé públi-
ca, contra o patrimônio ou con-
tra a administração pública ou
privada.

Informam ainda que houve

Autoescola é fechada pelo Detran em Ubatuba
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tentativa de inserir, permitir ou
facilitar a inserção de dados fal-
sos no sistema de
gerenciamento eletrônico de
formação de condutores, inclu-
indo aqueles decorrentes da
captura de biometria de digital
e de imagem de condutor ou de
prova eletrônica; permitido ou
facilitado a realização de aulas
e provas de forma indevida ou
fraudulenta; houve comprova-
ção de fraudes de qualquer na-
tureza na aplicação de aulas e
provas teóricas ou de prática de
direção veicular ou negligência
na fiscalização das atividades
dos instrutores e nos serviços
administrativos de sua respon-
sabilidade direta.

Na porta da autoescola consta
um telefone para contato com
os dizeres “Para dúvida e escla-
recimento entrar em contato
(12) 98708-3439”.

A redação do jornal A Cidade
tentou contato com a direção da
autoescola mas não foi atendi-
da até o fechamento desta edi-
ção na quinta-feira (3).

O Detran orienta aos alunos
com processo de habilitação em
andamento que procurem outra
autoescola.

Quanto aos prejuízos pelos va-
lores pagos pela prestação dos
serviços não realizados pela
autoescola, orienta o advogado
Alexandre Augusto Ferrazzo
Pastro que os prejudicados la-
vrem um Boletim de Ocorrência
reportando os fatos à autorida-
de policial onde conste o preju-
ízo material e para que os res-
ponsáveis pela empresa respon-
dam por seus atos.  Salienta
Pastro que quanto a serem re-
embolsados, os prejudicados

podem ir ao Procon local para
registrarem uma reclamação,
com o objetivo do órgão tentar
intermediar a devolução dos va-
lores pagos mas podem também
ingressar diretamente em juízo
pleiteando, além do dano mate-
rial suportado pelos alunos,
eventual dano na esfera moral,
pela frustração caucionada.

Entenda o caso

No dia 16 de agosto de 2017,
os fiscais do Detran (Departa-
mento Estadual de Trânsito de
São Paulo) flagraram irregulari-
dades em aulas práticas na
autoescola. Na ocasião, a unida-
de teve as atividades suspensas
por 30 dias e um processo ad-
ministrativo foi instaurado.

Na ocasião, segundo o Detran-
SP, fiscais encontraram a
autoescola fechada, com um
aluno sozinho do lado de fora,
no mesmo momento que o sis-
tema constava como o horário
de aula de direção de carro para
aquele jovem. O instrutor che-
gou minutos depois do flagran-
te.

Um boletim de ocorrência foi
registrado na delegacia de
Ubatuba, qualificando a irregu-
laridade como falsidade ideoló-
gica, que foi investigado pela
Polícia Civil. O caso que segue na
Justiça, pode apresentar uma
pena de até cinco anos de regi-
me fechado aos envolvidos.

Na conclusão do processo ad-
ministrativo 175/2017 instaura-
do pelo Detran-SP, com o obje-
tivo de averiguar as irregularida-
des flagradas, concluiu este,
pelo descredenciamento da uni-
dade em Ubatuba.

Assistência Social de Ubatuba
e Defensoria Pública da União

realizam jornada de atendimento
jurídico gratuito

Foco são benefícios

previdenciários e assistenciais

Entre os dias 7 e 11 de outu-
bro, defensores públicos fede-
rais e servidores da Defensoria
Pública da União, em parceria
com a secretaria municipal de
Assistência Social, realizarão
atendimento jurídico gratuito à
população de Ubatuba.

A orientação e assistência jurí-
dica será em torno aos benefíci-
os previdenciários e
assistenciais, incluindo temas
como aposentadorias, pensões,
auxílio-doença, salário-materni-
dade, bolsa família e Benefício
de Prestação Continuada (BPC).

Para participar do atendimen-
to, a pessoa deve integrar núcleo
familiar com renda de até R$

2.000,00 (dois mil reais) e trazer
os seguintes documentos:

a) Documento de identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física

(CPF);
c) Carteira de Trabalho (CTPS);
d) Documento que comprove

violação do direito (Ex.: negati-
va de benefícios pelo INSS).

O atendimento será feito nas

seguintes datas e locais:
7 e 8 de outubro, das 9h às

14h, no CRAS OESTE – Rua da
Cascata, 744, no Ipiranguinha

9 de outubro, das 9h às 14h,

no CRAS SUL – Rua Oscar Rossin,
10, na Maranduba

10 e 11 de outubro, das 9h às

14h, no CRAS CENTRO – Rua
Paraná, 375, Centro

Evento destacou a capital e o

Litoral Norte como destinos

O secretário de Turismo de
Ubatuba, Potiguara do Lago,
participou do 1° Seminário In-
veste Turismo, realizado pelo
Ministério do Turismo (MTUR),
Embratur, Sebrae-SP e governo
do Estado de São Paulo, que
aconteceu na manhã da última
segunda-feira, 30 de setembro,
na sede da Secretaria de Turis-
mo do Estado.

O objetivo principal do Progra-
ma Investe Turismo é acelerar o
desenvolvimento, aumentar a
qualidade e a competitividade
em 30 rotas turísticas estratégi-
cas do Brasil, com foco na gera-
ção de empregos. O investimen-
to inicial será de R$ 200 milhões.
Em São Paulo, a rota beneficia-
da é composta pelos municípi-
os que integram o Consórcio do
Litoral Norte (Ubatuba,
Caraguatatuba, Ilhabela, São Se-
bastião e Bertioga) e a capital
paulista.

“A participação de Ubatuba foi
muito importante porque
estamos compondo as ações do
Circuito Litoral Norte e traba-
lhando em conjunto, investindo
em ações regionais – de
marketing e branding – e são
essas ações que vão se desdo-
brar com base em um planeja-
mento orientado Sebrae, que
prestará serviços, como
capacitações para o trade,
melhoria da marca, do atendi-
mento e mão-de-obra, aprimo-
rando a imagem do destino
como um todo. São 30 milhões
em investimentos via Sebrae”,
explicou Potiguara do Lago.

“A nossa secretaria compreen-

Turismo

Ubatuba participa do seminário
Investe Turismo

de que é dever, obrigação e ob-
jetivo central, nosso e de qual-
quer secretaria de Turismo, pro-
mover o fluxo turístico. Nosso
objetivo aqui é manter,
incrementar e requalificar o flu-
xo turístico – esse é nossa prin-
cipal meta”, destacou o secretá-
rio-executivo da secretaria de
Turismo do Estado de São Pau-
lo, Marcelo Costa.

Ele ainda destacou a estratégia
baseada em parcerias com ou-
tras secretarias, por exemplo, o
Esporte, como elemento funda-
mental para atração do Turismo
com os eventos que a pasta
pode proporcionar e salientou a
união das secretarias a fim de
viabilizar a captação dos turistas
através do trabalho do Esporte.
Em seguida, fez o mesmo para-
lelo com a cultura, enfatizando,
por exemplo, a valorização do
setor gastronômico.

Representando o Ministério do
Turismo, Aluizer Malab falou so-
bre o potencial turístico do Es-
tado, que recebe cerca de 50
milhões de turistas por ano. Po-
rém, comentou que, apesar des-
sa vocação para o Turismo, São
Paulo não é conhecida em mui-

tos lugares como um destino
turístico – fala-se em São Paulo
como destino de negócios. Mas
fez questão de valorizar São Pau-
lo como um destino vasto de
entretenimento, seja de aventu-
ra, religioso, sol e praia. “São
Paulo tem tudo e de bom nível”,
afirmou.

“O seminário é simplesmente
um momento de promoção e de
divulgação. Tem várias ações
que já estão sendo trabalhadas,
mas o Investe trouxe uma possi-
bilidade de um diagnóstico que,
a partir dessas 30 primeiras ro-
tas, com um contato e uma ma-
triz de governança entre federa-
ção, estados e municípios, que
nos deu uma capilaridade mui-
to grande. Todos estados e mu-
nicípios que tem o turismo como
atividade prioritária no seu des-
tino, trabalham muito, mas de
forma desordenada. Somos
pontos soltos e isso não forma
uma imagem nunca. Iremos for-
mar uma imagem sólida de pais
competitivo, externa ou interna-
mente, que tem um grande po-
tencial, combatendo o custo do
Brasil.  Precisamos tornar mais
viável a possibilidade de viajar
dentro do território, valorizan-
do o turismo e o lazer como um
direito. E é preciso maturidade
de entender que esse é o mo-
mento”, concluiu.

Após a abertura, o evento con-
tou com uma série de palestras
sobre as linhas de créditos
ofertadas pelo MTUR aos em-
preendedores do ramo.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Projeto conta com participa-

ção da família na escola

Alunos da etapa II da Emei
Profª Bessie Ferreira Osório de
Oliveira, no bairro Itaguá, es-
tão participando do projeto
Resgate aos Jogos e Brincadei-
ras.

Alunos, pais e funcionários
também estão envolvidos nas
atividades, apresentando às
novas gerações jogos e brinca-
deiras um pouco esquecidas
nessa época em que os passa-
tempos virtuais predominam.

O destaque entre as ativida-
des promovidas pela inciativa
é a competição de brinquedos

Educação

EMEI Bessie, em Ubatuba, promove
resgate de jogos e brincadeiras

antigos, em que pais e filhos
constroem um modelo, apre-
sentando e demonstrando ao
júri, composto por funcionári-
os da unidade, como utilizá-lo.
O melhor brinquedo ganha um
troféu.

“O objetivo é conscientizar
sobre importância das brinca-
deiras e jogos no desenvolvi-
mento da criança e envolver a

família nesse projeto. Realiza-
mos a competição da constru-
ção de brinquedo, que aproxi-
ma a família e a criança, con-
tribuindo com a construção da
memória afetiva”, explicou a
coordenadora da unidade, Ana
Lúcia Vigneron.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Tributos

Programa REFIS

Dívidas poderão ser parcela-

das com descontos em juros e

multas até 20 de dezembro

de 2019

A secretaria da Fazenda da Pre-
feitura de Ubatuba informa que
o prazo de adesão ao Programa
de Recuperação Fiscal (Refis)
2019, destinado a promover a
regularização cadastral e a recu-
peração de créditos tributários
do município, foi prorrogado até
20 de dezembro de 2019.

O Refis permite que pessoas fí-
sicas ou jurídicas parcelem dé-
bitos tributários e não tributári-
os inscritos em dívida ativa. Os
contribuintes que aderirem ao
Refis podem ter reduções que
vão de 50% a 100% do valor de
juros e multas para pagamento
de sua dívida conforme o valor
total do débito e a quantidade

Prazo de adesão ao programa
REFIS é prorrogado

de parcelas, que têm vencimen-
tos para os dias 10 ou 21 de cada
mês.

A adesão ao programa deve ser
feita até o dia 20 de dezembro
de 2019 pelo Portal de Serviços
da Prefeitura de Ubatuba ou
pessoalmente, junto ao Fácil –
Setor de Atendimento ao Cida-
dão, que funciona para atendi-
mento ao público das 9h às 15h,
na rua Dona Maria Alves, 865 –
Centro – ou junto ao Espaço Ci-
dadão, na regional Sul – rua Os-
car Rossin, 10 – Maranduba.

O termo de adesão, referen-
te ao REFIS poderá ser firma-
do pelo responsável tributário,
por procurador devidamente
constituído ou, em se tratan-
do de pessoas jurídicas, pelo
seu representante legal, sendo
considerado homologada a
adesão após o pagamento da

primeira parcela do acordo.
Para efetuar a adesão, é neces-

sário apresentar os seguintes
documentos: carteira de identi-
dade (RG) ou Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) ou outro
documento expedido por órgãos
ou entidade de classe; Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica (CNPJ); comprovante atua-
lizado de endereço.

No Portal de Serviços da Pre-
feitura de Ubatuba (http://
servicos.ubatuba.sp.gov.br/ >
Pesquisa de débito), basta esco-
lher o tipo de débito (Imobilária
/ Mobiliária / Outras), inserir o
número da inscrição municipal
e seguir as demais orientações
de tela.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Impostos da Prefeitura de Ubatuba
já podem ser pagos com cartão

Contribuintes têm a opção

de parcelar tributos no crédito

em até 12 vezes

A Prefeitura de Ubatuba já está
recebendo tributos diversos por
meio de cartão de débito ou de
crédito com a possibilidade de
parcelamento em até 12 vezes,
direto com as operadoras de car-
tões. A opção pode ser utilizada
para qualquer tipo de imposto
ou taxas municipais como, por
exemplo, ITBI, IPTU, ISS, alvarás
e taxas de protocolo. São acei-
tos cartões de crédito das ban-
deiras Mastercard, V isa, Elo,
Hiper, Hipercard, JCB e American
Express.

No momento, o pagamento no
cartão só está disponível
presencialmente no Fácil – pos-
to de atendimento ao munícipe,
na rua Dona Maria Alves, 865 –
Centro, das 9h às 15h, com apre-
sentação de cartão e documen-
to de identificação. Já o paga-
mento diretamente pela
internet está em fase de
implementação e deverá estar
disponível nas próximas sema-
nas. As opções de pagamento
em dinheiro ou boleto também
continuam disponíveis.

No ato do parcelamento do

pagamento, são oferecidas as
opções de planos e um simula-
dor informa o valor de cada par-
cela.

“Com isso, oferecemos mais
uma oportunidade, além de co-
modidade, para o cidadão pagar
seus tributos e regularizar seus
débitos junto ao município”, ex-
plica o secretário municipal da
Fazenda e Planejamento, Ralph
Luiz Soares. “E, ao mesmo tem-
po, ampliamos a arrecadação
municipal, necessária para a
execução de diversos serviços
para o munícipe”, acrescenta.

Um dos tributos que pode ser
parcelado em até doze vezes é o
ITBI – Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis, que permite re-
gularizar a situação de diversos
proprietários de imóveis que
têm apenas contratos de com-
pra e venda de imóveis, sem es-
critura definitiva. Também é
possível realizar o parcelamento
da entrada do Programa de Re-
cuperação Fiscal (REFIS) por
meio do cartão de crédito.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Comemoração

A Biblioteca Municipal “Ateneu
Ubatubense” dá início às come-
morações do primeiro aniversá-
rio do seu espaço infantil, o
“Ateneuzinho”, inaugurado em
11 de outubro de 2018.

A festa começa já na véspera,
quinta-feira (10), às 15h, com
cinema para a garotada. O lon-
ga brasileiro de animação “Tito
e os pássaros” conta a história
de um menino que tem a mis-
são de salvar o mundo de uma
epidemia esquisita, que faz as
pessoas adoecerem ao sentirem
medo.

Na sexta-feira (11) a alegria
será garantida pelo espetáculo
teatral “Um amor de passari-
nho”. A peça, inspirada numa
lenda guarani, é uma produção
do Um, Dois, Três Coletivo Tea-
tral. A apresentação acontecerá
na Praça 13 de Maio, às 15h. Em
caso de chuva, a atividade se
dará dentro do prédio da Bibli-
oteca.

No dia 31 de outubro, uma
contação de história bilíngue –
em português e inglês – vai fa-
lar sobre a origem das comemo-
rações do Dia das Bruxas. O
evento, uma parceria com o
CCAA Ubatuba, traz muita mú-
sica e dança, é dirigido a crian-
ças a partir de seis anos e acon-
tecerá em duas sessões: uma às
9h e outra às 15h30.

Desde sua inauguração, em 11
de outubro de 2018 até 30 de
setembro, o “Ateneuzinho” rece-

Espaço Infantil “Ateneuzinho”
comemora aniversário com

programação especial

beu 3.030 crianças de 0 a 11
anos. A EMEI Dinorah Pereira de
Souza trouxe todos que estudam
lá: 224 crianças. Também vieram
ao “Ateneuzinho” a EMEI Idalina
Graça, as escolas municipais
Maria Salete Nepomuceno do
Amaral e Maria Carpinetti. Den-
tre as escolas particulares, visi-
taram o espaço o Centro Educa-
cional Gaia, Vovô Maneco, Coo-
perativa Educacional de
Ubatuba, Colégio Integração e
Camila Caçapava.

A leitura interativa do livro “Pi-
ratas – guia de aventuras”, pelo
agente cultural Douglas de Oli-

veira; oficinas de biscuit e
colagem, com a artista plástica
Sonia Nogueira e uma contação
de histórias sobre o Big Foot, no
último dia 22 de agosto, Dia do
Folclore, animaram o
“Ateneuzinho” neste primeiro
ano de vida.

Venha visitar o Ateneuzinho,
aberto de segunda a sexta-feira,
das 8h15 às 17h45, na Praça 13
de maio, 52 – Centro. Lembran-
do que a criança deve visitar o
Espaço acompanhada de um
adulto.

Fonte: Biblioteca Municipal /
FundArt

Ainda estamos em choque por essa rasteira que
você nos deu com suas canelinhas finas e pernas
tortas!

Sempre com a camisa do Palmeiras, bermuda,
tênis e meia, e não esqueceremos do boné.

Pensamos muito na sua família, família que você
tinha muito orgulho. Que falta você fará a eles, à
todos nós...

Quem mais tinha uma memória fantástica e con-
tava causos antigos dos caiçaras?

Quando vamos novamente ouvir seus discos de
vinil, que iam desde Jovelina, passavam por Elis até
Dire Straits?

Adorava Fandango, Folia. Amava Ubatuba.
Tinha orgulho em ter nascido na praia Brava.
Almada... ai Almada! Nunca mais será a mesma.

Suas varas, suas coisas de pescaria estão lá e seus
corruptos ainda estão no freezer.

Bravo, doce, nervoso, chorão, sempre tinha uma
palavra amiga, um palavrão, um conselho ou um
xingo pra nos dar: “Por isso que eu falo, por isso
que eu digo! Não estou dizendo!”

Se no céu não tiver fogão à lenha e churrasquei-
ra, com certeza você vai fazer e vai se sentar num
banquinho, num sábado; “Porque domingo é dia
de descansar”; e fazer um mocotó ou feijoada
numa panela de barro e enquanto não está pron-
to vai assar uma carninha tomando uma com seus
amigos Marreco e Zé Bem.

Homenagem

Noel, nosso amigo mais que querido!

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

Sua voz rouca estará em nossa memória, todos
os momentos que passamos juntos estarão sem-
pre em nossas lembranças e serão guardados em
uma caixinha verde e branca nos nossos corações.

Fianco e Wally
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Dança

Stand Up Comedy
Matheus Ceará promete muitas

risadas em Ubatuba

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

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

Ficha técnica
Coreografia e figurinos: Glauco

Fernando
Música: repertório da cantora Elis

Regina entre 1965 e 1980
Produção da Trilha Sonora: Beatriz

De Luca

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

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

Ficha Técnica
By Chopin (2019)

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

Música: repertório do pianis-
ta Frédéric Chopin

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

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

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

Serviço
By Chopin - Ícaro Companhia

de Dança

Ícaro Companhia de Dança
apresenta by Chopin em Ubatuba

Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

Domingo | 13 de outubro | às
19h00

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

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

R$ 20,00 (inteira/setor popu-

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

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

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

Ícaro Companhia de Dança apresenta
Fascinação no Teatro Municipal

Cenário: 02 Atelier Cenográfico
Produção Executiva, iluminação e

roteiro: Flávio Roberto Andrade
Freitas

Duração: 40 minutos
Elenco: Caio Amaral, Glauco

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

Serviço
Fascinação - Ícaro Companhia de

Dança
Teatro Municipal Pedro Paulo

Teixeira Pinto

Domingo | 13 de outubro | às
21h00

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

(meia-entrada)

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

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

Musical Infantil

Nesse final de semana, sábado e
domingo (5 e 6), no Teatro Munici-
pal, o público será conduzido pela
Oficina dos Menestréis de Ubatuba
para o “Vale Encantado”, musical de
Oswaldo Montenegro.

Esse espetáculo já foi apresenta-
do outras vezes pelos Menestréis e
é sempre um sucesso!! Quem já
assistiu com certeza se lembra da
frase da bruxa: “Bobeia comigo pra
você ver?! Bobeia!” ou das risadas
que deu com a Rapunzel, a prince-
sa mais distraída do Vale...

A mensagem da peça é incrível e
faz com que adultos e crianças sai-
am com o coração cheio de felici-
dade! Um espetáculo imperdível.

Já imaginou um mundo onde to-
das as criaturas encantadas vivem
à espera de um sonho de uma cri-
ança para realizar? Assim é o Vale
Encantado! Um lugar mágico e di-
vertido em que vivem personagens
dos contos de fadas, como o Prínci-
pe, Pinóquio, Branca de Neve, Elsa,
Chapeuzinho Vermelho, bruxa mal-
vada, ... Mas, a cada vez que uma
criança começa a sonhar, eles são
convocados para entrar no sonho e
tornar real as histórias que conhe-
cemos. Essa é a história do musical
de Oswaldo Montenegro, um clás-
sico que faz rir crianças e adultos
há gerações.

A Oficina dos Menestréis de
Ubatuba está na cidade desde 2010
fazendo um trabalho diferenciado
para todas as idades!

Oficina dos Menestréis de Ubatuba
apresenta “Vale Encantado”

Elenco de Ubatuba

Além de artistas já conhecidos na
cidade, o musical tem 65 pessoas
no elenco, que é totalmente com-
posto por moradores da cidade: cri-
anças e adultos que cantam, dan-
çam e interpretam seus persona-
gens e se divertem no palco. “Jun-
tamos 2 turmas para fazer essa
montagem: no sábado, misturamos
os dois elencos, no domingo à tar-
de é o elenco teen e à noite o elen-
co adulto”, comenta Caio Rodrigo,
assistente de direção e professor
dos Menestréis.

“Temos alunos que começaram
esse ano e outros que estão com a
gente desde o começo. É muito le-
gal essa coisa dos Menestréis de
conseguir misturar tudo e ficar
bom... meus amigos sempre co-
mentam que parece espetáculo
profissional” diz Adriano Di Paula –
ator e secretário da escola.

Oportunidade para todos que
queiram fazer parte

Está começando mais um curso
que terá como conclusão a apresen-
tação do musical “O TEMPO DA
FLOR” que é uma adaptação do fil-
me Hair (para qualquer pessoa a
partir de 15 anos). As aulas são to-
das as segundas -feiras das 20h30
às 22h30 – VAGAS LIMITADAS.

“A ideia do curso é que qualquer
pessoa possa fazer arte, indepen-
dentemente de suas habilidades”,
explica Luu Chaer, diretora dos

Menestréis de Ubatuba.
“O curso oferece um treinamento

artístico para que você use sua con-
vicção, reflexo, intuição e ainda co-
labora para o aumento da
autoestima e a capacidade de lidar
com o erro. Tudo sempre com mui-
ta música e brincadeira”, explica Luu
que ainda completa:

É sem dúvida uma oportunidade
de “se divertir fazendo arte!”

Serviço
“Vale Encantado” - Um musical

de Oswaldo Montenegro

Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

Dias 5 e 6 de outubro
Sábado às 21h
Domingo às 16h (elenco Teen) e

às 20h (elenco Adulto)

Ingressos antecipados até o dia
04/10 podem ser adquiridos com
valor promocional: todo mundo
paga meia-entrada R$ 30,00

Ingressos à venda na Cacau Show
do calçadão ou diretamente com o
elenco

Curso dos Menestréis

Toda segunda-feira das 20h30 às
22h30

Espaço dos Menestréis – Rua Sal-
vador Correa 224

Informações: WhatsApp
(12)99769 5431

Festival acontece de 10 a 20 de
outubro com a temática: Arte,

Contaminação e Luta contra
Intolerâncias – 100 anos do

nascimento da Bauhaus (1919 –
2019)

O FePET – Festival de Pequenos
Espaços Teatrais é um evento inde-
pendente de teatro gratuito realiza-
do desde 2016 na cidade de
Ubatuba. Nascido da necessidade
de fomentar o intercâmbio cultural
na cidade, o evento surge com a
proposta de implementar ações
direcionadas a estimular o contato
do público com a arte, bem como
desenvolver e aprimorar os grupos
e a produção artística local. Um fes-
tival produzido em Ubatuba, por
artistas locais e para o público do
município, esta é a essência do
FePET.

O 4º FePET acontece entre os dias
10 e 20 de Outubro e conta com 16
grupos que farão 15 apresentações
em 12 espaços distribuídos por 10
bairros. Além disso, realizará a pa-
lestra “A Escola Bauhaus e suas he-
ranças”, na Biblioteca Municipal.

Segundo V itorio Colacchio,
idealizador do projeto, a cada ano
o festival aumenta o raio de atua-
ção e efetiva a ideia de levar teatro
para toda a cidade de forma simples
e com baixo custo. “É importante
ressaltar que desde 2018 a FundArt
patrocina e apoia as ações do FePET
e, por este motivo, viabiliza a remu-
neração dos artistas envolvidos no
festival. Este é um ponto fundamen-
tal para concretizarmos os objetivos
de qualidade e crescimento do
evento, além de firmar o completo
respeito e incentivo para o desen-

Ingressos antecipados
 estão à venda

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

Ele, que já esteve na cidade em agosto
de 2017, lotando o teatro municipal,
retorna à cidade com quadros novos,
piadas e novas histórias de família.
Matheus traz histórias sobre a
paternidade, o seu dia a dia com sua filha
Ivy, seu casamento, e as situações mais
engraçadas de sua família.

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

Sobre Matheus Ceará

Matheus Martone nasceu em
Fortaleza, no Ceará, e mudou se para o
interior de São Paulo ainda criança.
Começou a imitar os amigos e
professores da escola e, percebendo o
seu potencial para a comédia, lançou o
seu primeiro show aos 14 anos.

No começo da carreira, tinha vergonha
de subir ao palco de cara limpa. Desse
modo, adotou a indumentária comum do
caipira nordestino. Assim surgiu o
personagem Matheus Ceará.

Em sua jornada de cara limpa o
humorista continua lotando teatros pelo
Brasil, com muitas risadas e momentos
de pura descontração. É impossível não
rir bastante!

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

Serviço
Matheus Ceará – Stand Up Comedy

Sexta-feira – 25 de outubro – 21 horas

Ingressos: Inteira R$ 60,00 Meia Entrada R$ 30,00

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

h t t p s : / / w w w . i n g r e s s o d i g i t a l . c o m / e v e n t o / 1 1 7 7/ M a -

theus_Cear_em_Papai__uma_Piada

https://www.sympla.com.br/matheus-ceara-em-ubatuba__484458

Na Loja Super Nerds
R. Dr. Esteves da Silva, 120 - loja 7 - Centro, Ubatuba - Telefone: (12) 3833-8160

Arte & Cultura
FePET: Festival de Pequenos Espaços

Teatrais acontece em Ubatuba

volvimento profissional dos artistas
locais” completa Vitorio.

O 4º FePET é uma realização da
Officina ArtAud, Produções
AgoráArte, FundArt e Prefeitura
Municipal de Ubatuba, com patro-
cínio da Wizard, Incorporadora
Saint Martin e apoio da Pizzaria São
Paulo, Mercado Top Stop, Virô Pro-
dução, Associação Comercial
Ubatuba e Gelateria São Paulo.

Arte, Contaminação e Luta contra
Intolerâncias – 100 anos do nasci-
mento da Bauhaus (1919 – 2019)

O tema escolhido para este ano –
Arte, Contaminação e Luta contra
Intolerâncias – 100 anos do nasci-

mento da Bauhaus (1919 – 2019) –
enaltece a escola que estimulou a
reunificação do ser humano com-
plexo, resgatando a sensibilidade e
completude do artista e não só a
técnica, a teoria e a especialização.
Para Vitorio, “arte é sempre uma
expressão política, então deseja-
mos contemplar o público com
apresentações que manifestem a
necessidade cada vez mais urgente
de explorar e ampliar os diálogos
acerca das intolerâncias”.

Confira acima a programação
completa do festival:

Fonte: FundArt

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



Página 8 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 05 e 06 de outubro de 2019

CONSERTO E CONFECÇÕES DE JÓIAS EM GERAL
Washington Moreira Mourão

Sri Arthur Mourão
OFICIAL JOALHEIRO – OURIVES

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

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

Pérolas – Gravações – Soldas de Óculos
Consertos de Relógios

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

Publicidade

Assinatura

Orçamento de Editais

Informações:

3832-4832

Edital de Proclamas

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

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.

LUCAS DOS SANTOS e VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA. Ele, nascido em Santo

André, SP, aos 24/01/1995, serralheiro, solteiro, domiciliado e residente nesta

cidade, à Estrada Fujiu Iwai, 1066, Sertão da Quina, fi lho de DEODATO
GONÇALVES DOS SANTOS e PATRICIA CARLA ALVES DOS SANTOS FREITAS. Ela,

nascida em São Sebastião, SP, aos 21/03/1996, do lar, solteira, domiciliada e

residente nesta cidade, à Estrada Fujiu Iwai, 1066, Sertão da Quina, de VALMIR
FERREIRA DA SILVA e GERALDINA RODRIGUES DE JESUS.

WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA e MILENA DE CAMPOS MOURA. Ele, nascido em

Ubatuba, SP, aos 05/05/1998, comerciário, solteiro, domiciliado e residente nesta

cidade, à Rua Estrela, 23, Estufa Dois, filho de JOSE VENANCIO DA SILVA e MARIA
LAUDICI DE OLIVEIRA. Ela, nascida em Ubatuba, SP, aos 02/11/1999, do lar,

solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Estrela, 23, Estufa Dois,

filha de MARCELO FELICIANO DE MOURA e MARLI DIAS DE CAMPOS.

THIAGO RIBEIRO DE SOUZA e ANGÉLICA GONÇALVES TEIXEIRA. Ele, nascido

em Ubatuba, SP, aos 08/09/1995, serviços gerais, solteiro, domiciliado e residente

nesta cidade, à Rua Ponte Preta, 196, Estufa Dois, filho de LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA e CLARISSE RIBEIRO SIQUEIRA DE SOUZA. Ela, nascida em Ubatuba, SP,

aos 14/01/1998, ajudante de cozinha, solteira, domiciliada e residente nesta

cidade, à Rua do Monjolo, Ubatumirim, filha de JOÃO JOSÉ TEIXEIRA e MARIA
DOS ANJOS GONÇALVES TEIXEIRA.

JULIO CESAR ALVES CHAGAS e SUZANE OLIVEIRA DE MOURA. Ele, nascido em

Ubatuba, SP, aos 09/03/1982, carpinteiro, solteiro, domiciliado e residente nesta

cidade, à Rua Maria Amaro, 326, Ipiranguinha, filho de JOÃO FRANCISCO CHAGAS
e MARIA JOANA ALVES CHAGAS. Ela, nascida em São Sebastião, SP, aos 11/09/

1997, do lar, solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Maria Amaro,

326, Ipiranguinha filha de BENEDITO DE MOURA FILHO e MARCIA MARIA DE
OLIVEIRA.

EDNILSON BAPTISTA DECARES e SIMONE ALESSANDRA JUSTINO DE CARVALHO.

Ele, nascido em Santos, SP, aos 12/02/1970, vigilante, divorciado, domiciliado e

residente nesta cidade, à Avenida Rio Grande do Sul, 868, Centro, filho de

BENEDICTO BAPTISTA DECARES e MARIA DA GLORIA MARTINS DECARES. Ela,

nascida em Cubatão, SP, aos 03/08/1971, técnica em enfermagem, divorciada,

domiciliada e residente nesta cidade, à Avenida Rio Grande do Sul, 868, Centro,

filha de BENEDITO ALVES DA SILVEIRA e HELENA ALVES DA SILVEIRA.

TOMAS DA COSTA PINTO e SAMANTHA DOS SANTOS JARDIM. Ele, nascido em

Ubatuba, SP, aos 23/12/1988, carteiro, divorciado, domiciliado e residente nesta

cidade, à Rua Caçapava, 70, Estufa Um, filho de ANTONIO LUIZ PINTO e VAUDETE
LIBIA DA COSTA PINTO. Ela, nascida em Ubatuba, SP, aos 27/07/1986, do lar,

solteira, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua Jonas Profeta Leite, 386,

Sumidouro, filha de LUIZ UBIRAJARA JARDIM e ANGELA MARIA DOS SANTOS
JARDIM.

O habilitante, LEANDRO MELO PRADO DO NASCIMENTO, de nacionalidade

brasileira, portador do documento de identidade nº 48775328/SSP/SP e CPF nº

421.128.808-37, de profissão ajudante de produção, solteiro de 26 anos de idade,

nascido em Caraguatatuba, Estado de São Paulo, no dia 04 de setembro de 1993,

residente e domiciliado na Rua Luiz Jacinto da Silva, nº 182, Barranco Alto em

Caraguatatuba-SP, filho de CLAUDIO PRADO DO NASCIMENTO, natural de

Caraguatatuba-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Caraguatatuba-SP, há

02 anos e de ERMINIA MELO DO NASCIMENTO, do lar, nacionalidade brasileira,

52 anos, natural de Teixeira de Freitas-BA, nascida na data de 14 de julho de

1967, residente e domiciliada na Rua Luiz Jacinto da Silva, 182, Barranco Alto,

Caraguatatuba-SP.

A habilitante, PAMELA LOPES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, portador

do documento de identidade nº 48.589.489-0/SSP/SP e CPF sob nº 426.582.278-

92, de profissão autônoma, solteira de 27 anos de idade, nascida em Ubatuba,

Estado de São Paulo, no dia 01 de agosto de 1992, residente e domiciliada na

Rua Orlando Silva, nº 1350, Sertão da Quina em Ubatuba-SP, filha de SEVERINO

SOARES DE SOUZA, aposentado, nacionalidade brasileira, 68 anos, residente e

domiciliado Paraíba-PB e de JOSEFA LOPES DE SOUZA, doméstica, nacionalidade

brasileira, 59 anos, nascida na data de 06 de novembro de 1959, residente e

domiciliada na Rua Orlando Silva, nº 1350, Sertão da Quina, Ubatuba-SP. (Edital
recebido do Cartório de Registro Civil de Caraguatatuba, Estado de São Paulo).

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

Realizado no domingo (29), o
BJJ Internacional de Jiu Jitsu no
ginásio Mauro Pinheiro, no
Ibirapuera, contou com a parti-
cipação de um único atleta de
nossa cidade: Jurandir dos San-
tos Nunes (Jusan) da equipe RK

Jiu-Jitsu

Atleta de Ubatuba
é vice-campeão em São Paulo

Brazillian Jiu Jitsu (LPLA). O even-
to contou com a participação de
mais de dois mil atletas de todo
o Brasil.

Jurandir conquistou o título de
vice-campeão na categoria
Master 4 Peso Pesado. Ele é um

entusiasta da luta em Ubatuba
onde desenvolve o projeto Le-
ões do Jiu Jitsu Paz e Vida, Gran
Mestre Higino 9 Dan. Um exem-
plo de dedicação ao esporte.
Parabéns, Jurandir, pela con-
quista!

Torneio Regional da Federa-

ção Paulista e Circuito Mares

aconteceram no Litoral

Mais uma vez os atletas de
Ubatuba foram destaque nas
provas de natação que aconte-
ceram no fim de semana. No
sábado (28), 24 atletas da pisci-
na municipal participaram do
torneio regional da Federação
Aquática Paulista realizada em
Caraguatatuba (torneio de pis-
cina).

Foram 228 atletas participan-
tes entre 10 instituições.
Ubatuba teve 29 melhores colo-
cações, com 11 competidores
ocupando o 1º lugar, 13 em 2º e
5 em 3º.

Todos foram acompanhados
pelos professores Marcos Iacopi
e Antônio Pinto Neto. A equipe
agradece as secretarias de Es-
portes e Educação, o Colégio MV
e a Associação de Pais dos Atle-
tas da Natação – Apan.

Confira a colocação:

Yasmin C. Figueira

2º Lugar 100 Peito
2º Lugar 400 Livre
Pedro Lucas Albado

2º Lugar 200 Peito
Vitor R. Danas

1º Lugar 100 Livre
1º Lugar 200 Livre
2º Lugar 100 Costas
Felipe L. Fagnani

3º Lugar 100 Costas
Lucas Neres

2º Lugar 50 Costas
Maria Eduarda C. Pestana

2º Lugar 100 Livre
3º Lugar 200 Livre
Kenai Carielo

1º Lugar 200 Livre
2º Lugar 100 Livre
3º Lugar 400 Livre
Abner F. Monteiro

2º Lugar 1.500 Livre
Kenui Dos Santos Briet

1º Lugar 200 Peito
2º Lugar 100 Peito
Paulo Eduardo de Moura

3º Lugar 50 Livre
Ana Tamires S. Aquino

2º Lugar 400 Livre
João Vítor D’alessandro Lima

2º Lugar 100 Peito
2º Lugar 200 Livre
3º Lugar 100 Livre
Vitória F. Monteiro

1º Lugar 200 Livre
1º Lugar 400 Livre
João Vítor Do Rosário Barbo-

sa

1º Lugar 50 Livre
1º Lugar 200 Livre
1º Lugar 400 Livre
Gustavo De O. Nunes

1º Lugar 100 Borboleta
1º Lugar 200 Borboleta
2º Lugar 200 Livre

Circuito Mares

Já no domingo, 29, os atletas
participaram de uma etapa do
Circuito Mares, realizada no
Guarujá (prova de mar). Os par-
ticipantes foram acompanhados
pela professora Luciana Santos,

Natação

Ubatuba conquista bons resultados
em provas natatórias

que também participou das pro-
vas e conquistou o primeiro lu-
gar na prova de Aquathlon.

O competidor Artur Barone
Sobreira foi campeão geral dos

5 km e a atleta Bettina Steffen
campeã da prova de 2.5 km.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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FM IMÓVEIS VENDE-SE - Chácara com 3100
m2 área construída de 100 m2, tem rio nos fun-
dos, piscina natural, mata atlântica, plantação,
R$ 300 mil, aceito lote mais volta, próximo do
centro. Tratar: 3832-4794.

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

.

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

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

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

FM IMÓVEIS

VENDE

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

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

ALUGA-SE

ALUGUEL

TEMPORADA

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

 Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

TEL:(12)3832-4794

COM SEDE PRÓPRIA
CRECI 40.570

COMPRA - VENDE - PERMUTA

FM Imóveis
99714-3183

ALUGA
TEMPORADA
E DEFINITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

WhatsApp

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

ÓTIMA CASA PARA ALUGUEL DE

TEMPORADA EM ILHABELA

VENDO LOTE

CONDOMÍNIO

RESSACA
Esquina com 450 m², R$ 250 mil.

Tratar: 3832-4794.

TERRENOS  E ÁREAS
COMPRA  E VENDA

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

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

Ótima oportunidade.
Aceito entrada e

parcelamento
do restante.

Tratar diretamente
com o proprietário Alex

99766-3740.

VENDE-SE

TERRENO NA

LAGOINHA

A MENOS DE

200 M DA

PRAIA

VENDO APTO

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

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

VENDE-SE
SOBRADO
PRAIA DO

ITAGUÁ
Com 04 quartos.

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

99766-3740 e 99761-9360.

VENDE-SE HOTEL NA

PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO  A  UMA QUADRA  DA  PRAIA

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

VENDE-SE
ÓTIMA CASA  NA RUA LIBERDADE (CENTRO)

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

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

FM IMÓVEIS
VENDE-SE

CASA
NO CENTRO

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

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

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

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

Publicidade

Assinatura

Editais

Informações:

(12) 3832-4832

Anuncie
com a gente!
Informações:
3832-4832

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE

INF: 3832-4832

Publicidade

Assinatura

Editais
Informações:3832-4832

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

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

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

LOTES
COMERCIAIS

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

LOTES
RESIDENCIAIS

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

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

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

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

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

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

EMPREGOS

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

CASAL DE ARGENTINOS
OFERECEM-SE PARA TRABALHAR

COMO CASEIROS

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

ORAÇÕES

ORAÇÃO AO PODEROSO SANTO EXPEDITO
Invocado nos negócios urgentes

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

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

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

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

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

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

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

muito obrigado.

M.H.A.M.

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

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

nos casos desesperados e nos negócios sem remédios.

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

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

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

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

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

eleitos, por toda a eternidade.

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

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

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

os que vos honram e invocam o vosso auxílio.

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

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

Anuncie
com

a gente!
Informações:
3832-4832PREVISÃO DO TEMPO - UBATUBA FONTE: CPTEC/INPE

Crônica do Zé - Por José Ronaldo

Tem peixe no cumbu
T io Neco,  num desses

sábados, logo após o café
da manhã,  começou a
relembrar da sua infância
na praia do Pulso, onde
f icava o Alambique de
Francisco Aleixo Cabral,
seu bisavô, meu tataravô.

“Naquele tempo, ali, não
t inha mais  do que dez
casas:  nós e os  nossos
parentes. A  nossa moradia
ficava no meio da praia,
perto da vó Zulmira,
depois do jundu. No canto
direito morava o t io
Basílio, mais para o morro
era a  casa do t io  Zé
Cesár io.  Os demais  se
espalhavam por a l i
mesmo.

Anuncie com a gente!

Informações: 3832-4832

Eu era criança, faz muito
tempo, mas tenho tudo
bem vivo na memória!
Vejo os  caminhos,  a
gamboa, o bambuzal logo
atrás de casa, os ranchos
de canoas...

T ia Luzia, a primeira
mulher do tio Basíl io,
morreu cedo, era bem nova
ainda. Então, o titio
começou a ter um caso com
a Izídia. Não tinha nada de
errado, afinal ele enviuvara.
Só não sei por qual motivo
ele não assumiu o namoro.
Nem sei como eles se
encontravam. Só me
recordo que ele tinha uma
estratégia para fazer sempre
um agrado à namorada. Era

assim: ela armava um
cumbu no Morro do Canto,
quase na costeira. Na
madrugada de cada dia, ele
saía para visitar o
tresmalho, para pescar.
Assim que tinha em mãos
uns bonitos peixes, ele
desembarcava na Costeira
do Pão com os pescados de
maiores valores, os mais
apreciados, e coloca-os no
cumbu da Izídia, fechando a
porta. Mais tarde, ao visitar
a armadilha, ela recolhia
num balaio o tão estimado
agrado do tio Basíl io e
voltava feliz para casa.
Passava na beira da nossa
casa cantarolando. Que
lindo, né?”.

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

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

Quem comemorou 11 anos

de vida na semana que pas-

sada foi a charmosa Maria

Clara Barbosa. Aluna aplica-

da da Escola Padre Anchieta,

ela recebeu os votos de feli-

cidades de seus amigos e fa-

miliares numa animada festi-

nha em sua residência. Orgu-

lho da mamãe Carol, da vovó

Léia e do irmão Carlos, ela é

muito querida por todos que

a conhecem. Parabéns Maria

Clara!

Maria Clara comemora aniversário

Acontece na Cidade

Sob a direção geral de Fabi
Delbon, foi realizado na concha
acústica do Projeto Tamar, a IV
Mostra de Dança do Ventre com
o tema Cinema. Apesar da chu-
va forte no dia, a lotação foi
completa e o objetivo de arre-
cadação de alimentos e fraldas

Mostra de Dança do Ventre
é realizado no Tamar

geriátricas foi alcançado com
sucesso.

Com todas as dançarinas dan-
çando com muita alegria e seri-
edade; as convidadas Rafaela
Hedo e Paulo Roca Mazinha dan-
do um show no Pole Dance e os
dançarinos Minions da Escola

Marina Salete foram apenas al-
guns dos destaques da apresen-
tação beneficente.

Fabi agradece a colaboração
de todos que direta e indireta-
mente contribuíram para o su-
cesso da mostra.

O grupo empresar ia l
CIMENTHUBA e ORIGUELA -
dois líderes no mercado de
produtos para a construção
civi l  em Ubatuba e região,
numa in ic iat iva  inédita  e
grandiosa, fechou parceria
com o grupo Votorantim e o
resultado vai beneficiar dire-
tamente a APAE de Ubatuba.

Trata-se de uma ação que
vai ajudar diretamente a en-
tidade, pois durante os meses
de outubro e novembro, toda
venda realizada dos produtos
Votomassa, rejunte e arga-
massa, a quantia de um real
será revertida diretamente
para a APAE de Ubatuba. Pela
primeira vez uma empresa do
porte  da CIMENTHUBA e
ORIGUELA tomam a iniciativa
para uma ação concreta em
prol de uma entidade que
tanto precisa da ajuda de to-
dos,  principalmente agora

Parceria inédita é firmada com APAE

que esta  construindo sua
sede própria. Colabore, quan-
do for comprar os produtos
do segmento, dê preferência
para as três lojas que fazem
parte dessa ação beneficente.

A presidente da APAE, Dalva
Santos junto com integrantes
da diretoria estiveram pre-
sentes nas três lojas do gru-
po, agradecendo e firmando
a louvável iniciativa.

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

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512

Dança

Jantar especial

será realizado em

prol dos bailarinos

para o espetáculo

de final de ano

Com o objetivo de angariar
fundos para que todos os baila-
rinos da Saloly Furtado Escola de
Dança possam participar do es-
petáculo de final de ano, um jan-
tar será realizado na sexta-feira,
11 de outubro, às 19 horas no
restaurante MAH, localizado na
rua guarani, 335 – Itaguá.

Os convites podem ser adqui-
ridos com os bailarinos partici-
pantes desta ação, ou na secre-
taria da escola até o dia 04 de
outubro, e custam R$ 50,00
(cinquenta reais), dando direito
à entrada, prato principal e so-
bremesa, pré-definidos no car-
dápio do evento.

As crianças até 05 anos de ida-
de não pagam, e de 06 a 11 anos
pagam meia entrada.

Se você não dispensa um bom
jantar, não perca essa oportuni-
dade, pois além de se deliciar
com uma comida de primeira,
também estará ajudando a for-
talecer os trabalhos artísticos de
nossa cidade.

A Saloly Furtado Escola de
Dança fica na rua Dona Maria
Alves nº 800, centro – próximo
à Prefeitura Municipal de
Ubatuba.

Telefones: (12) 99794-5891
(12) 3834-5196

Exame anual da Royal Academy of
Dance é realizado na Saloly Furtado

Escola de Dança
No dia 15 de setembro foi re-

alizado na Saloly Furtado Esco-
la de Dança o exame anual da
Royal Academy of Dance com a
presença da examinadora Ana
Emilia Cardenas.

De acordo com Saloly, direto-
ra da escola, “Somos a primei-
ra escola do Litoral Norte de São
Paulo credenciada nesse con-
ceituado método de ensino. Por
meio deste, que é respeitado e
reconhecido internacionalmen-
te “Royal Academy of Dance”,
proporcionamos aos nossos
bailarinos graduação para for-
mação em Ballet Clássico.

E é com muita gratidão que
parabenizamos os pais e alunas
envolvidas neste processo de
desenvolvimento artístico. Dei-
xando aqui, o nosso muito obri-
gado a todos que acreditam em
nosso trabalho.”

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

Informações: (12) 3832-4832
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