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Avião de pequeno porte
que decolou em Ubatuba

cai em São Paulo

No fim da tarde da quarta-
feira (8), um avião de
pequeno porte, um
monomotor de prefixo PR-
OFI caiu na Avenida Braz
Leme, na região do

Aeroporto Campo de
Marte, na Zona Norte de
São Paulo.

A aeronave caiu na altura
do número 1.300. Com o
impacto da aeronave com o

solo, que decolou em
Ubatuba, l itoral de São
Paulo, provocou uma forte
explosão.
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154ª Festa do Divino acontece
até o dia 19 em formato

adaptado às normas sanitárias
Não será como em anos

anteriores, mas a paróquia
Exaltação da Santa Cruz não
vai deixar passar em branco
o que já é tradição no mês
de julho, em Ubatuba: a
Festa do Divino Espírito
Santo.

Em sua 154ª edição, a
festa, que terá como tema
O Espírito descerá sobre vós
e o lema “E sereis minhas
testemunhas” (At, 1,8),
acontecerá neste ano de 9
a 19 de julho, em um
formato um pouco
diferente.

Pág. 3

Testagem gratuita para Covid-19
é ampliada em Ubatuba

Medida segue nova

orientação da secretaria

estadual de Saúde

A Vigilância em Saúde de
Ubatuba informa que os
exames para Covid-19 já
estão disponíveis para toda
a população que apresentar
sintomas de gripe, mesmo
que leve. Antes os testes
eram realizados apenas em
casos graves e em pacientes
do grupo de risco.

A medida atende às novas
diretrizes da secretaria
estadual de Saúde para
realização do exame RT-PCR
para Covid-19 e o Teste
Rápido Sorológico de
Triagem para COVID-19 no
Estado de São Paulo,
conforme a Deliberação CIB
Nº 55/2020.

Para que a coleta possa ser
agendada, é necessário
buscar um serviço de saúde
e passar por avaliação

médica. É o período dos
sintomas de cada caso que
vai determinar se o teste a
ser aplicado será o PCR ou
o teste sorológico. Se a
avaliação médica orientar a
realização de exame, o
próprio serviço de saúde irá
fazer o agendamento para a
coleta de exame do
paciente.

Fonte: Secretaria de
Comunicação / PMU

Rotary Club de Ubatuba
tem nova presidente
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Scopetta foi empossada na
terça-feira, 7, como nova
presidente do Rotary Clube
de Ubatuba, sucedendo o
advogado André Silva.

Em virtude da pandemia
do Covid-19, a cerimônia foi
realizada somente entre a
diretoria, no espaço Art’s
Buteko, e transmitida
virtualmente para todos os
rotarianos, bem como
companheiros de outros
clubes.

Veja os maiores detalhes

na página 6, no Acontece

na Cidade.

Evento virtual vai até o

dia 17 de julho

O Fundo Social de
Solidariedade e a Fundação
de Arte e Cultura de
Ubatuba (Fundart) são
pontos de coleta de
alimentos doados para a
festa julina realizada pela
ETEC Caraguatatuba –
Classe descentralizada de
Ubatuba, que começou na
segunda-feira, 6 de julho, e
vai até o dia 17 de julho.

Os alimentos não
perecíveis, inclusive leite,
podem ser doados de
segunda a sexta-feira, das 9

Fundo Social de Solidariedade de
Ubatuba é ponto de arrecadação

para Festa Julina da ETEC

às 15 horas nos seguintes
locais de entrega:

-  s e d e  d o  C e n t r o  d e

Capacitação Profissional

do Fundo Social,  na av.

G o v e r n a d o r  A b r e u

S o d r é ,  a o  l a d o  d o

te r m i n a l  t u r í s t i c o  d o

Perequê-Açu

- sede da Fundart: Praça

Nóbrega, 54 – Centro.

Todos os itens arrecadados
serão destinados às
entidades sociais do
município.

Fonte: Secretaria de
Comunicação / PMU

Foto: Divulgação

Inscrições abertas para o Concurso Literário 2020
Leia a matéria completa na página 6
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Educação
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toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  18 e 19 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
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Acompanhe as notícias diariamente no site do

jornal A Cidade http://acidadeubatuba.com.br/

e nas redes sociais facebook “Jornal A Cidade

Ubatuba” e instagram @acidadeubatuba

Poesia

A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

A corrente do bem

Cristina Thomaz

Quando começou a pandemia
da Covid-19, o isolamento soci-
al foi a principal medida toma-
da pelas autoridades governa-
mentais e da saúde para evitar
o contágio em massa - que po-
deria colapsar o sistema de saú-
de.

Estávamos em meados de mar-
ço. Muitos de nós não imagina-
vam as consequências deste iso-
lamento. E, principalmente, a
duração. Lá se vão quase qua-
tro meses...

Vamos voltar os olhos para os
nossos adolescentes?

Imagine que, de um dia para o
outro, por causa de uma doen-
ça que nem conhecemos direi-
to, eles não puderam mais ir à
escola. Perderam o convívio di-
ário com os amigos num espaço
que era só deles: na escola, não
tem pai e mãe. Lá, se vivem ou-
tras histórias, tem muito apren-
dizado e descobertas. Sim, eles
reclamam das atividades, das
provas, mas... como tudo isso faz
falta!

Os adolescentes têm saudades
dos amigos, dos professores, das
conversas, do esporte. Tem tam-
bém os amores, as festas e en-
contros combinados ao longo da
semana. “Cadê tudo isso? Por
que está demorando tanto a
voltar? Cadê minha vida, aque-
la rotina à qual eu estava acos-
tumado?”

Agora, a interação social e o
aprendizado acontecem
intermediados por uma tela. Por
mais que os adolescentes co-
nheçam como ninguém este
meio tecnológico – e o use, mui-
tas vezes de forma excessiva - a
presença, convívio, o contato
têm feito muita falta.

Pais, acreditem, eles estão so-
frendo. Uns conseguem
verbalizar, reclamar, chorar até...
e pedem ajuda. Outros, porém,
estão sofrendo sozinhos – mui-
tas vezes, nem por falta de es-
paço para se expressar, mas por
não conseguirem traduzir uma
eventual angústia em palavras.
Podem apresentar sintomas
depressivos – estão mais quie-
tos em seus quartos, mais cala-
dos, sem disposição  ou vonta-
de de acompanhar as aulas on-
line. Podem estar ansiosos, com
dificuldade para dormir e até
apresentar sintomas como falta
de ar, taquicardia, sudorese sem
que haja uma razão física.

Pais, acolham seus filhos
adolescentes. Eles podem

estar sofrendo...
Por isso, cabe aos pais olhar

mais para os filhos adolescentes.
É de vocês a responsabilidade
pela saúde mental dos seus fi-
lhos. Mas, calma: como mãe, eu
não estou aqui para crucificá-
los. Todos nós sentimos – de al-
guma forma – algum baque cau-
sado por esta pandemia.

Alguns perderam o emprego.
Outros, tiveram redução em
seus rendimentos. E aqueles que
ainda estão com seus negócios
fechados? É difícil estar bem
com tantas perdas financeiras, a
gente sabe ...

Têm também os pais que ado-
eceram ou perderam entes que-
ridos. Têm os que estão parali-
sados pelo medo. E, acreditem,
há muita gente com depressão,
crise do pânico ou ansiedade.

Fica difícil, sim, olhar para as
necessidades dos filhos se tudo
parece estar tão fora de ordem.

Mas, apesar de todo este con-
texto tão desafiador, temos os
nossos filhos para cuidar. Eles
não podem ser esquecidos ou
negligenciados. E precisamos
estar bem para conduzir nossa
família por esta travessia tão si-
nuosa. É difícil enfrentar tudo
isso, mas acreditem: para os nos-
sos adolescentes, é mais difícil
ainda. Eles cresceram, é verda-
de, mas precisam de colo, con-
versa, acolhimento, carinho e
cuidado.

Pais, se eu posso dar algumas
dicas, com base em tudo o que
estudei e ainda estudo na Psica-
nálise, e também com base no
que vivencio em casa, aí vão... A
primeira delas é: se cuidem! Se
necessário for, busquem uma
ajuda profissional para que a
saúde mental de vocês esteja em
dia. Com as emoções em equilí-
brio, será mais fácil atravessar
este momento e dar o apoio que
a família necessita. E o mais im-
portante: não minimize a dor do
seu filho. Não ache que é bes-
teira ou “mimimi” quando ele
reclama que não está bem ou
está triste. Não somos capazes
de medir o tamanho do sofri-
mento de ninguém. Nem dos
nossos filhos.

Cristina Thomaz é jornalista e
psicanalista. Atua na área de co-
municação há mais de 20 anos
e atende adolescentes, adultos
e idosos em consultório. É mãe
do Vítor, de 15 anos. E-mail:
cristinathomaz@globo.com;
Instagram e Facebook:
@psicanalisecristinathomaz

Uma Democracia se torna
grande, quando se rende a gran-
deza e a capacidade em fazer
mais , do que dominar o tem-
po.

O ideal em fazer apenas discur-
sos firmes e demonstrar real in-
teresse e condições de ter pos-
sibilidades de resolver os pro-
blemas da cidade é fundamen-
tal que a sociedade seja repre-
sentativa através de um
legislativo consciente e
humanizado.

A Cidadania se faz com atitu-
de. A importância da Democra-
cia que significa o governo do
povo, e não,  cada um de nós
decidirmos e criamos leis sem
procedência.

E para ser uma Democracia
Representativa, ela é exercida 
por meio de representantes
eleitos pelo povo onde os mes-
mos devem atuar e representar,
legislar e fiscalizar, sendo o ver-
dadeiro detentor do  poder do
povo.

É preciso saber que neste sen-
tido é essencial se posicionar de
que tipo de político você quer
que o represente, que o identi-
fique  e que busca um
convívio social e solidário  para
município.

O mesmo tipo de pensamen-
to e de trabalho que nos trou-
xe até aqui não vai nos levar
até onde realmente queremos
e podemos ir.

A mudança é a nossa maior
aliada e, no entanto, muitos
indivíduos, muitas
corporações e comunidades
resistem a ela, justificando
suas estratégias atuais com o
sucesso que desfrutam agora.

Mas os que vivem, estão acor-
dados e possuem o dom da
coragem, sabem da necessida-
de de uma nova e contínua
abordagem completamente
diferente para produzir um
novo nível de sucesso profissi-
onal e pessoal, não só para si,
não só para o próximo, mas
para a humanidade.

Mas é difícil para quem já se
acostumou com as coisas
como elas são. Mesmo que se-
jam ruins ou boas é difícil mu-
dar, é melhor se acomodar.
Então as pessoas desistem.
Quando isso acontece todo
mundo sai perdendo. É difícil,

não dá para planejar, você pre-
cisa observar mais as pessoas,
ficar de olho nelas protegê-las.
Nem sempre a gente sabe o
que precisa.

É a grande chance de conser-
tar uma coisa que não seja a
sua bicicleta.

DÁ PARA CONSERTAR UMA
PESSOA.

O ultimo discurso de
“Trevor” no filme “A Corrente
do Bem”.

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

No deserto se valoriza água, comida, conforto, mas reflexões
profundas e realmente penetrantes, nos levam à diferentes con-
clusões.

Descobrimos que mais seco que os desertos, pode estar o nos-
so coração e que nossa sede espiritual pode ser maior que a
necessidade de água.

Há momentos em que a vida nos aborda com perguntas que
não sabemos responder, quem sou, de onde vim, para onde vou?
Isso é tudo?

Minha existência vai simplesmente se desintegrar com a morte
do meu corpo? Eu sou um macaco evoluído, com suas questões
adormecidas, convencido de que não há nada além do que meus
olhos vêem, eu possa apalpar e se possa provar? Ou há um Deus?
Quem ou o que Ele é? O sentido de tudo se resume em nascer,
crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer?

Meu propósito é ser rico ou morrer tentando? Isso é tão pou-
co, tão pobre, tão vazio, tão triste. Se toda riqueza que você tem
é material, então você é um miserável. Há eventos que nos for-
çam a pensar fora da caixa, a redefinir nossas prioridades e valo-
res, a reconhecer nossas necessidades espirituais.

Só compreendendo e vivendo o amor de Deus, conseguimos e
vivendo o amor de Deus, conseguimos amar aos próximos, sem
transformar esse amor em moeda de troca.

Aparecida Rina

Não adianta explicar para as crianças a teoria de Darwin,
elas querem fazer o inverso dos antepassados,
querem subir nas árvores, se pendurar nos galhos
ou colher as frutas dos últimos ramos.
Quando eu virar agricultor
vou encher a terra de cajueiros
até a lembrança da saudade se perder,
cajueiro é a melhor árvore do mundo
e caju não dá bichos, só gostosuras de morder.

Félix Cabral

Cajueiro
“CONSTRUIR UMA

REAL DEMOCRACIA”

Artigo

CONCEITO:
Manter constantemente e

constru ir  uma prát ica  de
política pública social junto
ao Poder Público  com as di-
vulgações constantes sempre
que possível com seus eleito-
res.

Quando o Execut ivo,  o
Legislativo e o Judiciário, en-
tenderem que deve prevale-
cer entre eles à ética, a ho-
nestidade, o bom senso, a
aceitação da crítica, a análi-
se da opinião da população,
a preocupação pelos menos
afortunados, pela saúde de
seus irmãos, pela formação
dos jovens, pela solidarieda-
de, pelo bem maior da cida-
de, podemos afirmar, neste
momento, que existe uma ci-
dade realmente democrática.

Assim se faz uma Democracia.
UMA NOVA CÂMARA, PARA

UMA NOVA CIDADE.

Rita de Cássia Pereira
Tia Rita

Acompanhe nossas publicações na

internet.acesse: acidadeubatuba.com.br

A Cidade Reclama

Jaqueline Tupinambá Frigi

Apadrinhei essas fofuras para dar
uma força para ONG Apasu
Maranduba, já que a prefeitura
abandonou as castrações na região
Sul, infelizmente. Recebi essas fo-
tos fofas agora cedo da voluntária,
guerreira e minha amiga Cléa.  São
cães de um homem chamado Cari-
oca no Sertão, um caso que venho
monitorando junto a Ong, envol-
vendo porcos também.

A região Sul de Ubatuba tem um
alto índice de animais precisando
de castração, animais errrantes.
Segundo um estudo que fiz junto ao
Instituto Pasteur são 25.618 ani-
mais nas RUAS de Ubatuba. Esse
estudo fez parte de uma Ação Civil
Pública que movi e GANHEI contra
o Prefeitura Municipal exigindo pro-
grama de verdade para os animais.
Ação essa copiada por todos meus
colegas advogados no Brasil intei-
ro.

Acorda Prefeitura! Política Públi-
ca bem feita precisa unificar as re-
giões. Caso contrário, fingimos apa-
gar incêndio de um lado só. Me can-

Prefeitura abandona as
castrações na Região

Sul de Ubatuba

so de reivindicar isso junto à Saú-
de,  mas tenho encontrado resistên-
cia. Sinceramente não sei o moti-
vo. Talvez algum vereador pedindo
eles façam!

Ajude você também. Apadrinhe a
castração de algum cachorrinho.
Pague direto na Clínica, para ter
certeza que a ajuda está chegando.
É um ato de amor.

Castração significa menos aban-
dono e sofrimento.

Jaqueline Tupinambá Frigi é
advogada especializada em direito
civil e família e atua voluntariamen-
te nas causas de direito animal.

Neste ano, devido à pandemia,

a seleção será por meio de

análise do histórico escolar

As inscrições para o Vestibulinho
da Escola Técnica Estadual (Etec) do
2º semestre de 2020 para a unida-
de de Caraguatatuba – classe des-
centralizada de Ubatuba, abriram
na terça-feira,  07 de julho, e vão
até as 15h do dia 21 do mesmo mês.

Para esta unidade, em que as au-
las acontecem na EM Padre José de
Ancheita, as vagas são para os cur-
sos de Técnico em Recursos huma-
nos e técnico em eventos – 35 va-
gas para cada modalidade.

Este ano, a novidade é que a sele-
ção será feita pela análise do histó-
rico escolar, respeitando as diretri-
zes de distanciamento social e ob-
servando as notas atribuídas antes
da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19).

Os interessados em ingressar no
segundo semestre de 2020 devem
fazer o cadastro no site do
Vestibulinho -
www.vestibulinhoetec.com.br.,
onde todas as informações estarão
disponíveis no Manual do Candida-
to.

Mais informações pelo telefone/
whatsapp disponível pelo número:
3832-3441.

Vestibulinho 2020

Vestibulinho da Etec estão
com inscrições abertas até

o dia 21 de julho

Confira o calendário:

De 1º a 6 de julho – Inscrições para
redução da taxa de inscrição e en-
vio por meio digital, via upload, da
documentação comprobatória até
as 15 horas do último dia, no site
vestibulinhoetec.com.br;

De 7 a 21 de julho – Inscrições
para processo seletivo até as 15
horas do último dia no site do
Vestibulinho;

10 de julho – Divulgação do resul-
tado da solicitação de redução da
taxa de inscrição no site do
Vestibulinho;

3 de agosto – Divulgação da lista
de classificação geral e dos convo-
cados para a prova de aptidão para
cursos técnicos que as exigem;

5 de agosto – Prova de aptidão;
7 de agosto – Divulgação da lista

de classificação geral dos demais
cursos;

10 e 11 de agosto – Divulgação da
1ª lista de convocação e matrícula;

12 de agosto – Divulgação da 2ª
lista de convocação;

13 e 14 de agosto – Matrícula da
2ª lista de convocação;

14 de agosto – Divulgação dos
convocados para matrícula dos cur-
sos com prova de aptidão;

17 de agosto – Matrícula da 1ª lis-
ta de convocação dos cursos com
prova de aptidão.oto: ETEC

ORÇAMENTOS DE EDITAIS
E PUBLICIDADE

acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br
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acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Festividades

Futebol

Em tempo de grandes desafios, percebemos o valor de estarmos juntos. Principalmente
agora, é importante valorizar nosso comércio e serviços. Porém, só podemos fazer isto,
com os cuidados de prevenção ao novo coronavírus.

Ao fazer suas compras, dê preferência ao delivery. Só saia de casa se for realmente
necessário, use máscara e não participe de aglomerações.

154ª Festa do Divino acontece
até o dia 19 em formato

adaptado às normas sanitárias
A festa, que foi adaptada ao
atual cenário de pandemia,
manterá a religiosidade, por

meio da Novena, e a tradicio-
nal tainha assada na brasa

Não será como em anos ante-
riores, mas a paróquia Exaltação
da Santa Cruz não vai deixar pas-
sar em branco o que já é tradi-
ção no mês de julho, em
Ubatuba: a Festa do Divino Es-
pírito Santo.

Em sua 154ª edição, a festa,
que terá como tema O Espírito
descerá sobre vós e o lema “E
sereis minhas testemunhas” (At,
1,8),  acontecerá neste ano de 9
a 19 de julho, em um formato
um pouco diferente: Novena na
Igreja Matriz e a tradicional
tainha na brasa no salão da ca-
pela São Francisco.

Abertura
A abertura oficial da festa

aconteceu no dia 9, às 19h, com
a apresentação do grupo de Fo-
lia do Divino e, em seguida, com
a santa missa.

Já no último dia, a Missa Sole-
ne, que será presidida pelo pá-
roco, Frei Wilmar Villalba Ortiz,
acontecerá às 19h30, após uma
carreata em homenagem ao Di-
vino Espírito Santo.

Tainha
Para atender as normas sanitá-

rias e de segurança, dispostas no
Decreto Municipal n° 7364, de
15 de junho, a tainha assada
será vendida com reservas ante-
cipadas e hora marcada para
consumo no Salão da capela São
Francisco, somente de segunda
a sexta-feira. Já nos finais de se-
mana, o prato poderá ser pedi-
do nos sistemas delivery e drive
thru.

Outros produtos que marcam
presença todos os anos na festa
também estarão à venda, como
o famoso merengue, o bolinho
caipirinha e o pão com linguiça.

“Diferente dos outros anos,
este ano a festa foi preparada de
acordo com realidade de
pandemia do Covid-19, por isso,
ela será menor, mas não menos

acolhedora e rica em
espiritualidade e senso de co-
munidade”, disse Frei Wilmar.

O pároco também reforçou
que toda a estrutura da festa,
embora compacta, está sendo
pensada de acordo com as me-
didas de proteção. “Estamos
observando o distanciamento
social, os equipamentos de hi-
giene, a aferição de temperatu-
ra de todos os voluntários e de-
mais medidas”.

Toda a programação e demais
informações sobre a festa estão
nas redes sociais da Paróquia
Exaltação da Santa Cruz.

História
Embora a celebração ao Espí-

rito Santo ocorra no calendário
litúrgico no dia de Pentecostes,
a “Festa do Divino” é realizada
em Ubatuba sempre no mês de
julho. Isto porque os antigos ti-
nham por tradição festejar a ter-

ceira pessoa da Santíssima Trin-
dade em comunidade, parti-
lhando de comes e bebes da cu-
linária local. Então, para confra-
ternizar, eles aguardavam a che-
gada das tainhas, que migravam
da região Sul nesta época do
ano, para então pescá-las e assá-
las na brasa, como é feito até
hoje.

Serviço
Paróquia Exaltação da Santa

Cruz
Endereço: Praça Exaltação da

Santa Cruz – Centro
Instagram:

@paroquiaexaltacao
Facebook: /par.exalta-

caodasantacruz
Tainha:
Valor: R$ 65,00
Reservas: Pelos whatsapp (12)

99162-4835 ou 99186-1436
Delivery: (12) 99149-5724 ou

99114-2562

Jogos terão rígidos protocolos

sanitários e só serão feitos em

cidades que estão na fase

amarela do plano de

enfrentamento ao coronavírus

O Governador João Doria confir-
mou na quarta-feira (8) que as par-
tidas oficiais de futebol poderão ser
retomadas em São Paulo a partir do
próximo dia 22. Os jogos não po-
derão receber torcedores e só se-
rão realizados em cidades que es-
tão na fase amarela do Plano São
Paulo de enfrentamento ao
coronavírus.

“Nosso Comitê de Saúde aprovou
em conjunto com a Federação
Paulista de Futebol o novo proto-
colo de retomada do Campeonato
Paulista”, disse o Governador.
“Quero registrar que a FPF agiu de
forma correta e plena, atendendo
integralmente às recomendações
do Centro de Contingência da
COVID-19. Ainda que sem a presen-
ça de torcida, todos poderão assis-
tir pela televisão e torcer para seus
clubes”, acrescentou Doria.

Atualmente, somente a capital e
outras 15 cidades da Região Metro-
politana estão na etapa intermedi-
ária do Plano São Paulo. Ainda ha-
verá duas reclassificações das 17
regiões de saúde do Estado antes
da retomada do Paulistão, com
possibilidade de autorização de
partidas em outras cidades do in-
terior e litoral.

Além dos portões fechados ao
público e restrições territoriais de
acordo com a evolução da
pandemia, a FPF terá que cumprir
um rigoroso protocolo sanitário

Partidas oficiais de futebol sem torcida
estão autorizadas a partir do dia 22

para organizar os jogos. O Campe-
onato Paulista ainda possui duas
rodadas de classificação e outras
quatro de eliminatórias a cumprir,
com previsão de disputa da decisão
no dia 8 de agosto.

No mês passado, o Governo de
São Paulo determinou protocolos
para que as equipes de futebol vol-
tassem a treinar. Há exigência de
testagem regular e medição de tem-
peratura de jogadores e demais pro-
fissionais, limitação de pessoas nos
treinamentos e uso obrigatório de
máscaras, exceto quando a prote-
ção limita ou prejudica atividades
dos atletas.

Na retomada das partidas, o Cen-
tro de Contingência do coronavírus
exigiu a testagem de todas as pes-
soas envolvidas em cada partida. Se
qualquer atleta ou profissional tes-
tar positivo, haverá o afastamento
imediato da pessoa infectada e a
reavaliação clínica de todos os de-

mais com quem houve contato di-
reto.

Haverá limitação de acesso de
profissionais - incluindo atletas, co-
missões técnicas, corpo médico,
equipes de arbitragem, funcionári-
os operacionais, seguranças e jor-
nalistas - em todas as partidas. O
uso de máscaras será obrigatório,
com exceção de jogadores e arbi-
tragem durante os jogos.

Também haverá normas específi-
cas de distanciamento social no
acesso aos estádios e dependênci-
as como vestiários, cabines de im-
prensa e campo de jogo. “Em ne-
nhum momento faltou atenção, di-
álogo ou harmonia entre o futebol
de São Paulo e as autoridades do
Estado. O futebol de São Paulo vai
continuar respeitando vidas e cum-
prindo rigorosamente os protoco-
los aprovados pelos médicos”, dis-
se o Presidente da FPF, Reinaldo
Bastos.
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Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus

que impõe uma restrição de circulação de toda a sociedade, a edição do próximo

final de semana, dias  18 e 19 de julho, não circulará em versão impressa. Ela

estará disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Publicidade
Assinatura
e Editais

Informações:
(12) 3832-4832

Concessionária reforça
orientações de segurança

durante reformas domésticas

Com a longa permanência
dentro de casa, nesses meses de
isolamento social, muitas pesso-
as estão aproveitado para fazer
reformas em suas residências.
Mas, uma simples obra pode
representar um grande perigo à
família. A Elektro alerta sobre os
riscos que instalações elétricas
mal feitas ou o contato indevido
de objetos com a rede elétrica
podem causar.

A maior parte dos acidentes
domésticos envolvendo a rede
elétrica ocorre por falta de in-
formação, atenção ou pelo uso
errado de materiais e ferramen-
tas. Ao fazer obras em casa, é
preciso estar atento às instala-
ções elétricas internas e exter-
nas. Para fazer qualquer ajuste
que envolva a fiação interna ou
precise de algum equipamento
elétrico, é preciso contratar um
profissional especializado, ga-
rantindo que o serviço será exe-

Elektro alerta para
riscos de obras

próximas à rede elétrica

Prevenção

Acompanhe as notícias

diariamente

 no site do jornal A Cidade
 http://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes sociais
facebook “Jornal A Cidade Ubatuba” e  instagram
@acidadeubatuba

cutado de forma correta e que
todos os cuidados serão toma-
dos para evitar choques ou cur-
tos-circuitos em casa.

Em obras ou reformas exter-
nas, é muito comum que mate-
riais como vergalhões, escadas,
andaimes, e canos metálicos se-
jam transportados de um ponto
até outro. A aproximação de
objetos metálicos com a fiação
de energia pode fazer com que
eles também fiquem
energizados, causando descar-
gas elétricas que podem resul-
tar em acidentes muito graves,
inclusive fatais. Além disso,
construir embaixo da rede elé-
trica ou instalar andaimes pró-
ximos da fiação são ações mui-
to perigosas para a segurança de
quem está trabalhando na obra
e dos moradores da casa.

Em caso de acidente, é reco-
mendado que se possível, isole
o local, para evitar que outras
pessoas sejam afetadas, e entre
em contato imediatamente com
o Corpo de Bombeiros, e com a
Elektro, pelo 0800 701 01 02.

No fim da tarde da quarta-fei-
ra (8), um avião de pequeno
porte, um monomotor de prefi-
xo PR-OFI caiu na Avenida Braz
Leme, na região do Aeroporto
Campo de Marte, na Zona Nor-
te de São Paulo.

A aeronave caiu na altura do
número 1.300. Com o impacto
da aeronave com o solo, que
decolou em Ubatuba, litoral de
São Paulo, provocou uma forte
explosão.

As informações ainda não con-
firmadas à imprensa são de que
o piloto teria falecido no aciden-
te mas um corpo carbonizado foi
encontrado no local. Outras três
pessoas teriam se ferido com a
queda do avião mas as informa-
ções preliminares é de que elas
não estavam na aeronave mas
sim caminhando e  teriam sido
atingidas com a queda ou com a
explosão.

Acidente aéreo

Avião de pequeno porte
que decolou em

Ubatuba cai
em São Paulo

Inicialmente, o Corpo de
Bombeiros enviou três viaturas
para o local do acidente. A CET
também fez um isolamento na
avenida. As causas do desastre
ainda são desconhecidas e se-
rão investigadas pelo Cenipa
(Centro de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáu-
ticos).

“Eu estava a uns 50 metros
pela Braz leme e eu vi uma bola
preta, uma explosão. Aí, eu já
cheguei perto explodiu um
pouco mais. Eu consegui ver
um corpo, mas não tinha como
chegar perto. Estava pegando
fogo ainda e estava muito
quente perto. Eu só não enten-
di se estava decolando ou che-
gando porque o muro parece
que não foi abalado. Foi no
meio da pista sentido bairro”,
disse o engenheiro civil, Fausto
Batista, ao G1.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PARA APRE-
SENTAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO FALTANTE REFERENTE
AO PROJETO SURF NAS ESCOLAS  APROVADO PELO MINISTÉRIO
DA CIDADANIA -  SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTE- Processo n.
58701.005930/2015-27.

 A Associação Ubatuba de Surf, pessoa jurídica de direito priva-
do, sem fins lucrativos, portadora do CNPJ 55.557.797/0001-14,
vem por meio desta, convocar toda a comunidade e associados
para a realização de  Assembléia Extraordinária a ser realizada
no dia 20 de Julho de 2020 às 16:00 hs  no Ginásio de Esportes
Tubão situado à Rua Minas Gerais n. 46 - Centro – Ubatuba – São
Paulo, Cep 11680-000, intimando oficialmente desde já o Sr.
ANDERSON DOS SANTOS JORGE, brasileiro, portador da cédula
de identidade n. 32418988-6, os representantes legais das em-
presas AMBIENTES UBATUBA LTDA. ME, portadora do CNPJ
19477562000159, PARJIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, por-
tadora do CNPJ 17.208.204/0001-15, TÁRCIO COUTINHO SOCIE-
DADE DE ADVOGADOS, portadora do CNPJ 10.465.796/0001-01 a
apresentarem toda a documentação pertinente ao projeto SURF
NAS ESCOLAS - Processo n. 58701.005930/2015-27 aprovado
perante a Secretaria Especial de Esporte, onde os acima relacio-
nados,  fizeram parte das negociações, aprovações, aquisições  de
materiais e prestação de serviços,  devendo apresentar a descri-
ção do projeto, termo de compromisso, notas fiscais, contratos,
orçamentos e toda documentação pertinente e fazer os esclare-
cimentos necessários à sociedade.

Deve ainda ser apresentado todos os bens adquiridos, como
pranchas, parafinas, roupas e outros itens que foram adquiridos.
No caso da prestação de serviços devem ser apresentados os con-
tratos com reconhecimento de firma.

OBS: Devido a pandemia, uso obrigatório de máscara e
distanciamento de 1,5 metro.

Ubatuba, 10 de Julho de 2020
ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF

Editais & Comunicados

São Sebastião

Melissa Schirmanoff

O corpo da jovem Julia
Rosenberg, 21 anos,
universitária,  que estava
desaparecida desde a manhã
de domingo (5), quando saiu
de casa para percorrer a trilha
entre os bairros Paúba e
Maresias foi encontrado pelo
Corpo de Bombeiros por volta
das 10h30 desta segunda-feira
(6).

Além do Corpo de Bombeiros
que localizou o corpo, policiais
do 2º Distrito Policial de São
Sebastião, que tem sede em
Boiçucanga, Polícia Militar e
Polícia Científica estiveram no
local.

Ela estava enterrada ao lado
do reservatório de água da
Sabesp, de bruços, com um
pedaço de pano dentro da
boca e com um pedaço de
couro no pescoço. A polícia
não descarta a possibilidade
de ela ter sido morta por
asfixia ou enforcamento,
provavelmente com um cinto
ou alça de bolsa.

O celular dela foi localizado
por rastreador e monitorado
pela polícia. Depois de ir e
voltar da tri lha ele foi
desligado no domingo (05), às
8h20, no Centro de Maresias,
dia em que a jovem
desapareceu.

Imagens de câmera de
segurança de uma residência
em Maresias mostra a jovem
passando em frente ao portão
às 07h27 e um minuto depois,
voltando em direção à trilha
que leva à Paúba, onde o corpo
foi entrado. Com isso, sabe-se
que ela desapareceu na volta
da sua caminhada. Ela

Corpo de jovem
desaparecida é

encontrado enterrado
em área de mata
em São Sebastião

atravessou a trilha da Paúba à
Maresias caminhando como
fazia rotineiramente e
retornou em direção à trilha
novamente.

Julia morava em São Paulo e
veio para o Litoral Norte passar
a quarentena com os pais que
residem em Paúba. Ela
costumava fazer o trajeto
todos os dias, segundo
familiares.

De acordo com o Delegado do
caso Dr Alexandre Bertolini do
2º Distrito Policial  de São
Sebastião, a Polícia Civil está
totalmente empenhada em
encontrar o autor do delito.
Ainda não se sabe se ela foi
vítima de crime sexual, o laudo
do exame do IML é que irá
apontar. Imagens de câmera de
segurança tanto na saída da
trilha em Paúba e Maresias
foram recolhidas e estão sendo
analisadas pela equipe da
polícia como parte da
investigação.

Uma mulher que corria na
tri lha com o namorado no
domingo, dia em que a jovem
desapareceu, contou à Polícia
que viu um homem
aparentando estar assustado
saindo do meio da mata nas
proximidades de onde o corpo
foi encontrado. A Polícia busca
identifica-lo.

O suspeito é pardo, tem
1,70m, vestia calça ou
bermuda e blusa marrom e
chinelos brancos.

Quem tiver qualquer
informação deve acionar a
polícia,  seja pelo disque
denúncia 181, 190 da Polícia
Militar ou ainda no telefone do
2º DP em Boiçucanga (12)
3865-1163.

Acompanhe nossas publicações na internet.
Acesse: acidadeubatuba.com.br

Empresário divulgue sua marca!
Informações:3832-4832
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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.

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.Anuncie

com a gente!
Informações:
3832-4832

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE

INF: 3832-4832

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

agradecimento.)

M.H.A.M.

Quer anunciar com a gente?
Informações: 3832-4832

VENDO

TERRENO

NA FOLHA SECA

(PRAIA DURA)
12x25 + 300m², ótimo terreno, limpo, aterra-
do e com escritura definitiva. R$ 55 mil.
Tratar: Angela (15) 99831-7564 (WhatsApp)
e Marcos (996) 755-494-464 (WhatsApp).

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

TERRENO

J. COSTA AZUL
PRAIA DURA-15X30

S/ÁRVORES

ATERRADO E GRAMADO
RUA CATLÉYA, AO LADO DO No.69

VALOR: R$ 320 MIL.
FONE:(11) 3743-2767-SP

Divulgue sua empresa, quem não é visto
não é lembrado. Inf: 3832-4832

Ciclista,
nunca ande

na contramão
na ciclofaixa!

Respeite a
sinalização
de trânsito.

Respeite a sinalização de trânsito.

Anuncie com a gente!
Informações: 3832-4832

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  18 e 19 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Moradores do Silop, em Ubatuba,

Geisa Maia Burget e Elivelter Santos

não pensaram duas vezes em por a

mão na massa e transformar o que

era complemento de renda familiar

comercializado aos amigos e conhe-

cidos na sua principal fonte de ren-

da durante a pandemia.

Juntos, eles preparam uma varieda-

de de bolos que vai desde unidades

individuais como o bolo de pote a

bolos mais elaborados e recheados.

Produzem também doces irresistíveis

e uma inédita receita do Sul do país

de pão vegano que, quem experi-

menta, não resiste e compra mais!

Nesse momento, a solidariedade

com os empreendedores locais é fun-

damental e eles, assim como tantos

outros moradores de Ubatuba preci-

sam de uma corrente de consumo

que ajude a recuperar a economia

local.

Para entrar em contato com o ca-

sal, tirar dúvida, saber valores e fa-

zer as encomendas é só contatá-los

através do telefone: (12) 99194 -

0707. Você também pode acessar a

página na rede social no facebook e

instagram: Bolos Paes e Doces da

Geda

Empreendedorismo

Compre do empreendedor local

Acompanhe nossas publicações na internet.
Acesse: acidadeubatuba.com.br

https://www.facebook.com/bolodocesepaesdageda/
https://www.instagram.com/bolosdocesepaesdageda/?hl=pt-br
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Previdência Social Acontece na Cidade

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  18 e 19 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
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Jornal A Cidade, há 34 anos levando informação ao leitor
com credibilidade e transparência.

Atendimento exclusivo por
meio de canais remotos fica
prorrogado até o dia 31 de

julho

A Portaria Conjunta n° 27 da
Secretaria Especial de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério da
Economia e do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS),
publicada nesta quarta-feira (8),
adia para 3 de agosto o retorno
do atendimento presencial nas
Agências da Previdência Social.
O atendimento exclusivo por
meio de canais remotos fica
prorrogado até o dia 31 de ju-
lho e continuará sendo realiza-
do mesmo após a reabertura das
agências.

Em um primeiro momento, o
tempo de funcionamento das
agências será parcial, com seis
horas contínuas, e o atendimen-
to será exclusivo aos segurados
e beneficiários com prévio
agendamento pelos canais re-
motos (Meu INSS e Central 135).
Também serão retomados os
serviços que não possam ser re-
alizados por meio dos canais de
atendimento remotos como, por
exemplo, realização de perícias
médicas, avaliação social e rea-
bilitação profissional.

A reabertura gradual e segura
irá considerar as especificidades
de cada uma das 1.525 Agênci-
as da Previdência Social no país.
Cada unidade deverá avaliar o

A  co ntad o ra  L u a n a
Scopetta foi empossada na
terça-fe i ra ,  7 ,  como nova
presidente do Rotary Clube
de Ubatuba,  sucedendo o
advogado André Si lva.

Rotary Club de Ubatuba
tem nova presidente

Em virtude da pandemia do
Covid-19, a cerimônia foi re-
alizada somente entre a di-
re to r i a ,  n o  es pa ço  A r t ’s
Buteko, e transmitida virtu-
a l m e nt e  pa ra  to d o s  o s

rotarianos, bem como com-
panheiros de outros clubes.
Ta m b é m  pa r t i c i pa ra m  d o
evento virtual  a primeira-
dama de Ubatuba, Sandra
S at o  e  o  p res i d e nte  d a
subseção de Ubatuba da Or-
dem dos Advogados do Bra-
si l, Dr. Marcio, além da pre-
sença do secretário de De-
s e nv o l v i m e nto  S o c i a l ,
Roberto Kazishi Tamura.

Em seu discurso, Luana dis-
se estar  sat isfe ita  e  disse
que empenhará todo esfor-
ço para dar andamento às
a çõ es  p ro m o v i d as  p e l o
Rotary, fazendo valer o tema
que direcionará os trabalhos
do ano rotário 2020/2021,
“O Rotary abre oportunida-
des”. Ela também agradeceu
aos companheiros, ao mari-
do e ao espaço Art ’s Buteko,
pela carinhosa acolhida.
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Reabertura gradual das
agências do INSS é adiada

para o dia 3 de agosto

perfil do quadro de servidores e
contratados, o volume de aten-
dimentos realizados, a organiza-
ção do espaço físico, as medidas
de limpeza e os equipamentos
de proteção individual e coleti-
va.

As unidades que não reunirem
as condições necessárias para
atender o cidadão de forma se-
gura continuarão em regime de
plantão reduzido. O INSS irá
disponibilizar um painel eletrô-
nico contendo informações so-
bre o funcionamento das Agên-
cias da Previdência Social, os
serviços oferecidos e o horário
de funcionamento.

Todas as medidas tomadas
para garantir o direito dos ci-
dadãos durante a pandemia da
covid-19, incluindo a simplifi-
cação dos procedimentos, a
dispensa de exigências e a
oferta de serviços por meio de
canais remotos, continuarão

valendo mesmo após a reto-
mada do atendimento
presencial.

O adiamento do retorno gra-
dual e seguro do atendimento
presencial para o dia 3 de agos-
to foi definido pelos dirigentes
da Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho e do INSS
após nova avaliação das infor-
mações apresentadas pelo gru-
po de trabalho responsável
pelo plano de ação de reaber-
tura indicar que um número re-
duzido de Agências cumpriria
todos os requisitos estabeleci-
dos até a data anteriormente
prevista (13 de julho).

Essa decisão mostra que os
gestores da Previdência Social
estão comprometidos com o
objetivo de conciliar a seguran-
ça sanitária da população e dos
servidores com a garantia da
proteção social dos segurados
e beneficiários.

Cada participante poderá
inscrever até três obras por

categoria, sendo: contos,
crônicas, poesia e/ou texto de
teatro; inscrições seguem até

31 de agosto.

A Prefeitura de Ubatuba por
meio da FundArt – Fundação
de Arte e Cultura de Ubatuba
abre inscrições para o “Con-
curso  L i te rár io  Ubatuba
2020”, que tem por objetivo
principal, estimular a criação
artístico-literária, em especi-
al de novos autores que pas-
sam a ter um espaço para di-
fundirem os seus trabalhos.

Poderão participar do Con-
curso com até três obras por
categoria, todos os interes-
sados ,  res identes  ou
domiciliados, no Litoral Nor-
te e Vale do Paraíba, do Es-
tado de São Paulo com exce-
ção dos empregados públi-
cos da Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba e mem-
bros da Comissão Julgadora.

As inscrições deverão ser reali-
zadas até 31 de agosto exclusi-
vamente através do formulário
online disponível em https://
bit.ly/2Br0lbh, mediante o pre-
enchimento e envio digitalizado
da Ficha de Inscrição (anexo ao
edital), acompanhada de uma
cópia legível e recente do RG,
CPF e comprovante de endere-
ço.

Em caso do interessado ser
menor de 18 anos, a participa-
ção do mesmo deverá ser auto-
rizada pelos pais ou responsá-
veis, devendo neste caso tam-
bém ser anexada à inscrição o
RG, CPF e número da conta cor-

Inscrições abertas para o
Concurso Literário 2020

Literatura

Acompanhe nossas publicações na internet.acesse: acidadeubatuba.com.br

Dr. José Gil
Oftalmologista

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

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

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

rente/poupança do represen-
tante legal.

Serão selecionadas e premia-
das as três melhores obras de
cada categoria, que serão
publicadas no livro intitulado
“ANTOLOGIA 2020” com a se-
guinte premiação:

– 1º Lugar – R$ 300,00 (trezen-
tos reais) e 10 Antologia 2020;

– 2º Lugar – R$ 200,00 (duzen-
tos reais) e 8 Antologia 2020;

– 3º Lugar – R$ 100,00 (cem
reais) e 5 Antologia 2020.

O anúncio dos premiados, o
lançamento do livro e a soleni-
dade de premiação serão reali-
zados no dia 23 de outubro de
2020, com horário e programa-
ção a ser definida divulgada em
breve.

Compõem o “Concurso Literá-

rio Ubatuba 2020”: o 27º Con-

curso de Contos “Washington de

Oliveira”; o 6º Concurso de Crô-

nicas “Profº. José Ronaldo dos

Santos; o 33º Concurso de Poe-

sia “Idalina Graça”; o 32º Con-

curso de Poesia Estudantil

“Idalina Graça” e o 19º Concur-

so de Texto de Teatro “Tia Helô”.

O edital completo pode ser

consultado em https://

fundart.com.br/institucional/

editais

Dúvidas acerca do Concurso Li-
terário Ubatuba 2020 poderão
ser esclarecidas pelo telefone
(12) 3833-7000 ou ainda pelo e-
mail cultural@fundart.com.br


