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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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

A curva de contaminações
confirmadas pelo novo
coronavírus está em ascensão
em Ubatuba. Somente ao lon-
go desta última semana de ju-
lho três novos óbitos foram

Ubatuba registra um
aumento no número de
novos casos de Covid-19

confirmados e outro passou a
ser investigado.

De quarta para quinta-feira
(30/07), Ubatuba registrou mais
9 casos confirmados de Covid-
19 e 52 novos casos suspeitos

e de quinta para sexta-feira (31/
07), houve um salto de mais 19
casos confirmados e 99 novos
casos suspeitos.

Outros detalhes na pág. 4

Região se mantém na fase
laranja do Plano São Paulo de
flexibilização da quarentena

Em nona atualização de
faseamento de quarentena e
retomada econômica, todas as
regiões permanecem nas etapas
anunciadas há uma semana com
exceção do Vale do Ribeira que

foi rebaixada à fase vermelha.
Ubatuba, assim como as de-

mais cidades do Litoral Norte,
permanecem na fase laranja que
permite abertura restrita de es-
critórios, imobiliárias, comércio

de rua, shoppings e concessio-
nárias ainda que já permita ati-
vidades que se enquadram na
fase amarela.

Detalhes na pág. 7

Experimental de Dança muda de
endereço e apresenta seu novo espaço
Reconhecida em Ubatuba e

fora da cidade como uma es-
cola de dança de referência,
a Experimental de Dança de
Ubatuba dá mais um passo
no seu crescimento. Em meio
à pandemia, muda de ende-
reço e apresenta seu novo
espaço: o Shopping Fluir, na
Avenida Iperoig, ocupando
todo o 1º andar, onde funci-
onava o Boliche.

 Os detalhes você confere

na pág. 10

Com cenas gravadas em Ubatuba, família
de artistas lança websérie inovadora

A partir do tema principal, as
inseguranças em se colocar hoje
em dia um filho no mundo e as
perspectivas com o futuro se
aprofundam em assuntos como
maternidade, paternidade, in-
fância, casa, saúde, ecologia,
bem-estar, cidadania, es-
piritualidade, hábitos, cultura e
viagem são abordados na
websérie que traz em sua
estreia cenas gravadas nas prai-
as de Ubatuba e Caraguatatuba.
Vale a pena conferir.

Pág. 8

Ubatuba é a segunda cidade do
litoral norte com mais perdas

de empregos em junho
Desde o início do ano, o Litoral

Norte perdeu 5.407 vagas. O pior
desempenho do ano é de
Ubatuba, que fechou 2.074 va-
gas, seguido por Caraguatatuba
com 1.665 e Ilhabela com o fe-
chamento de 1.050 vagas.

Somente em julho, Ubatuba
registrou 204 contratações e 313
dispensas, com um saldo nega-
tivo de 109 vagas.

Detalhes na pág. 7

A secretaria de Assistência Social da Pre-

feitura de Ubatuba recebe denúncias em

relação a pessoas que possam estar for-

necendo informações falsas para se en-

quadrar nos critérios de inclusão no pro-

grama de moradias do empreendimento

Ubatuba G, da Companhia de Desenvol-

vimento Habitacional e Urbano (CDHU) do

Estado de São Paulo.

A identidade do denunciante será pre-

servada sempre que solicitada.

Os detalhes estão na pág. 9

Assistência Social recebe denúncias
em relação a programa de moradias

Agências do INSS continuam
fechadas até 24 de agosto

Retorno estava previsto para a próxima segunda-feira.  Leia na Pág.  3

Deputado Altair de Moraes visita Ubatuba
para conferir aplicação de emendas parlamentares

Repasse total de R$2,5
milhões foi investido

em obras de
infraestrutura e

Hospital de Campanha.
Veja todos os detalhes
desta visita na Pág. 7



Página 2 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 1º e 2 de agosto de 2020

Educação GastronomiaEditorial

A decisão é dos pais
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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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão impressa. Ela estará
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A suspensão das aulas presenciais
é uma medida adotada em todos os
países atingidos pela pandemia do
novo coronavírus. No Brasil não foi
diferente e no estado de São Paulo,
o fechamento das escolas públicas,
particulares e universidades foi de-
cretado a partir do dia 23 de março
por tempo indeterminado, ainda
que a essa altura muitas escolas já
registrassem uma queda expressiva
da frequência de alunos enquanto
outras, na maioria delas, particula-
res, se anteciparam à suspensão das
aulas por precaução.

Passados mais de quatro meses,
uma grande discussão se desenro-
la agora em torno do momento ide-
al para o retorno dos alunos às sa-
las de aulas em todo o país mobili-
zando de políticos, governantes,
professores, pais e alunos. Já há até
quem recorra a protestos e outros,
ao Judiciário.

O governo do estado anunciou no
final do mês de junho que a reto-
mada de aulas presenciais em to-
dos os níveis de ensino das redes
pública e particular está previsto
para o dia 8 de setembro desde que
todas as regiões do estado perma-
neçam na etapa amarela do Plano
São Paulo de flexibilização da qua-
rentena – a terceira menos restritiva
segundo critérios de capacidade
hospitalar e progressão da
pandemia – por 28 dias consecuti-
vos.

O retorno, segundo o cronograma
será em três etapas, e na primeira
delas, as salas terão ocupação má-
xima de 35%, com revezamento de
estudantes durante a semana e sob
rígidos protocolos de segurança
definidos no Plano São Paulo de in-
dicadores de saúde.

Em uma unidade escolar com mil
estudantes, somente 350 poderão
ter aulas presenciais a cada dia, en-
quanto que os demais continuarão
a cumprir atividades remotas. Cada
escola deverá definir o
revezamento de alunos, e cada es-
tudante deverá ter ao menos um
dia de aula presencial por semana.

As escolas, por sua vez, devem
seguir um rigoroso protocolo sani-
tário que sem dúvida alguma impli-
ca em investimentos. Álcool em gel
e medidor de temperatura são só
dois dos requisitos. Há de se man-
ter o distanciamento de 1,5 m en-
tre as pessoas, inclusive na sala de
aula, com exceção da educação in-
fantil; recreios e intervalos com
revezamento das turmas em horá-
rios alternados; horários de entra-

da e saída escalonados para evitar
aglomerações; veto a feiras, pales-
tras, seminários e competições es-
portivas.

Medidas específicas de higiene
pessoal também devem ser
adotadas nas escolas, como distri-
buição de EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual) para professo-
res e funcionários, uso obrigatório
de máscara nas instituições de en-
sino e no transporte escolar, forne-
cimento de água potável em recipi-
entes individuais e higienização fre-
quente das mãos com água e sabão
ou álcool em gel.

Tudo soa bem protocolar mas afi-
nal de contas, é seguro?

Esse não é o retrato que temos da
maior parte das escolas públicas. E
pensar que onde falta sempre pa-
pel higiênico porque agora haveria
de ter até álcool em gel em abun-
dância, preocupa e muito!

Enquanto isso vemos a
flexibilização da quarentena seja na
fase laranja ou amarela elevar o
número de contaminados por
Covid-19 em todas as cidades. Co-
incidência é que não é.

Ao mesmo tempo, vemos tam-
bém gestores municipais recuando
por iniciativa própria no avanço de
fases para preservar a saúde dos
munícipes e assistimos outros cor-
rendo atrás de liberar cada vez mais
as atividades em sua cidade para
agradar o maior número de eleito-
res.

Mas ninguém ousa a essa altura
garantir que é seguro estar a cida-
de há 28 dias na fase amarela para
o retorno às aulas presenciais por-
que não é. E com tanto governante
e administrador público municipal
em cima do muro para não se com-
prometer principalmente em ple-
na campanha eleitoral antecipada,
adivinha a quem cabe decidir
quando os alunos retornam às au-
las presenciais? Aos pais!

Aqueles que tem, por instinto, a
tendência a preservá-los ou à es-
cola enviá-los por pura necessida-
de.

E assim é uma decisão política em
meio a uma pandemia (com curva
em ascensão ou em platô) em que
vidas estão em jogo: as escolas se-
rão reabertas, as aulas presenciais
serão retomadas, vai quem quer,
quem não for não será penalizado
porque a decisão será respeitada
e quem decide tudo são os pais,
ponto final.

Melissa Schirmanoff

Poesia

Não eram histórias de fazer caiçara dormir
aquelas histórias de paraíso
com árvores a fazer sombras no mar,
de rios a trazer água limpa e doce
para reduzir o amargor do mar,
de imensos manguezais
até a vista não alcançar mais...

Félix Cabral

Histórias dos avós dos peixes

Cuide-se!
Cuidar da saúde, bem estar, ser realizada profissionalmente, senti-

mental e socialmente pode parecer uma utopia. Às vezes parece im-
possível ser plena em todos os aspectos! Só se pode ter sorte no amor
ou no dinheiro; Ou você é bonita ou você é inteligente!

São tantos “ditados populares” que fazem parte da nossa sociedade e
que acabam decidindo nossos destinos, sem querer, sem percebemos,
mas ficamos presas nessas “regras”.

Mas todo o seu sucesso vai depender de como você encara a vida,
seus problemas, dificuldades, desafios! Sempre será uma oportunida-
de para crescer e se desenvolver.

Trace suas metas, conquiste!
Existe um sábio livro famoso, capaz de lhe orientar e facilitar sua vida:
“Provérbios” - encontrado dentro da Bíblia sagrada.

“Melhor é o simples que anda na integridade do que o perverso de
lábios e tolo.

Não é bom proceder sem refletir, e erra quem é precipitado (...)”
Provérbio 19

Profa. Me. Flavia Sucheck
Mateus da Rocha

É ousado pensar no futuro, mas
necessário, quando refletimos so-
bre que cidadãos estamos forman-
do, enquanto professores de crian-
ças ou adolescentes. O que a nova
sociedade esperará do ser humano
daqui a alguns anos? Que habilida-
des precisamos desenvolver nos
estudantes da Educação Básica para
que eles estejam aptos a viver, con-
viver e tomar decisões acertadas no
futuro?

Temos lido sobre o novo normal e
sobre as adaptações que a crise
vivenciada pela pandemia do
coronavírus trará. Também já se dis-
cute sobre os impactos no merca-
do de trabalho, nas profissões e no
modo de viver. Estima-se que no-
vas profissões surjam e a maneira
de trabalhar também se altere. O
home office pode se tornar defini-
tivo e a mobilidade humana pode
ser significativamente alterada. To-
das essas suposições e possibilida-
des convergem em um ponto: mu-
danças.

Ao longo da história, grandes cri-
ses, guerras ou revoluções foram
causando mudanças no modo de
vida do ser humano. O desenvolvi-
mento científico e tecnológico alte-
rou a forma do homem se comuni-
car e se informar. O mercado de tra-
balho também experimentou trans-
formações contínuas no caminhar
da sociedade. Mas a escola, embo-
ra tenha tido sutis transformações,
acabou insistindo em um modelo
mais tradicional, com aulas
expositivas, alunos enfileirados e
foco em conteúdo.

O momento é de reflexão. Focar
apenas em conteúdos garantirá que
os estudantes desenvolvam as com-
petências e habilidades que serão
solicitadas deles no novo normal?
Insistir em modelos tradicionais de
ensino realmente contribui com a
atuação desses estudantes na soci-
edade contemporânea?

Se pensarmos nos jovens adultos
atuais e no conhecimento que eles
possuem sobre ciências e matemá-
tica, podemos considerar que o sis-
tema educacional dos anos 1980 ou
1990 foi eficiente? Temos percebi-
do a dificuldade dos pais em auxili-
ar os estudantes com os conteúdos,
agora que experimentam o ensino
remoto. Nesse sentido, é possível
imaginar que um ensino tradicional
e focado em conteúdo não possibi-
litou uma aprendizagem significati-
va, já que muitos pais têm precisa-

A escola está formando
“novos” cidadãos?

do de auxílio até em conceitos das
séries iniciais. Ainda focando nes-
ses adultos, quantos deles fazem
afirmações equivocadas sobre ciên-
cias? Quantos deles, diante de uma
doença tão cruel quanto à Covid-19,
têm realmente respeitado o isola-
mento social e contribuído com o
próximo?

Que tipo de ser humano deseja-
mos para o futuro? Se não for pos-
sível sairmos pessoas melhores des-
sa crise, que nossa sociedade seja
melhor no futuro. Então, o caminho
é pensar na educação das crianças,
dos adolescentes. E a escola faz par-
te desse processo. Por isso, consi-
dero importante que, nessa fase,
toda a comunidade escolar se reú-
na para refletir e discutir sobre o
que precisa ser mudado para que a
preparação dos estudantes contri-
bua para que eles desenvolvam as
habilidades necessárias para o novo
normal.

Algumas dessas habilidades já vi-
nham sido discutidas mesmo antes
da pandemia: criatividade, capaci-
dade de resolver problemas, traba-
lho em equipe, versatilidade. Hoje,
percebemos que muitas outras ha-
bilidades são bem-vindas: empatia,
respeito, tolerância, alteridade.
Além disso, notamos a importância
de um amplo conhecimento a res-
peito das tecnologias digitais. Ou-
tro aspecto importante se refere à
criticidade diante de tantas infor-
mações disponíveis na internet. Por
isso, a escola precisa sim focar em
conteúdo, pois eles são extrema-
mente importantes. Somente com
conhecimento científico, o cidadão
pode realmente tomar as melhores
decisões. Mas, mais do que nunca,
notamos uma urgência em ir além,
em se preocupar com um comple-
to desenvolvimento do estudante,
com valorização de suas caracterís-
ticas individuais, com desenvolvi-
mento de inteligência coletiva e
com criação de possibilidades para
que muitas e novas habilidades se-
jam desenvolvidas.

Que nossa futura sociedade seja
melhor, sem crise, sem vírus, com
cidadãos com conhecimentos e ha-
bilidades suficientes para uma vida
digna. E que nós, professores, te-
nhamos orgulho de ter contribuído
com a formação desses novos cida-
dãos.

Sobre a autora: Profa. Me. Flavia
Sucheck Mateus da Rocha é docen-
te na área de Exatas da Escola Su-
perior de Educação do Centro Uni-
versitário Internacional Uninter

O neurocientista e nutricionista
clínico Fabiano de Abreu fala da
importância da dieta para quem

faz tratamento para patologia
oncológica

Quando temos uma patologia
oncológica há diversos fatores que
devem ser tomados em conta
aquando da recuperação. O cuida-
do com a alimentação deve ser um
dos mais fundamentais. É exata-
mente sobre a importância de uma
alimentação saudável que nos fala
Fabiano de Abreu, neurocientista e
especialista em nutrição clínica.

“Uma alimentação saudável é pri-
mordial no auxílio ao paciente
oncológico para que tenha uma res-
posta positiva durante e após o tra-
tamento. A orientação nutricional
com uma dieta equilibrada ajuda no
processo de reabilitação e o seu re-
sultado é comprovado mediante ao
resultado positivo já no tratamen-
to.”, começa por afirmar Abreu.

A alimentação é responsável por
mudanças no nosso corpo, assim
como pode melhorar ou piorar as
nossas respostas imunitárias se-
gundo as escolhas que fazemos.

Como refere Fabiano, “É neces-
sário uma nutrição que garanta
uma melhor resposta, evitando a
degradação dos tecidos do corpo
e ajudando a reconstruir os teci-
dos atingidos pelos tratamentos,
seja da quimioterapia ou radiote-
rapia. É necessário a absorção da
quantidade e tipo de alimentos
necessários para o organismo uti-
lizar os nutrientes depositados e
servir como fonte de energia, não
sobrecarregando as defesas e en-
fraquecendo-as pela ausência e
prejudicando no combate as infec-
ções.”

Há uma série de decisões que
afetam esse ponto e, segundo o es-
pecialista, “Hormonioterapia, ci-
rurgia, imunoterapia e o transplan-
te de medula óssea também são
terapias frequentemente utilizadas
no tratamento do câncer e que afe-
tam a nutrição dos pacientes.”

Falando de Saúde
Importância da nutrição e de

hábitos alimentares saudáveis
para pacientes com câncer

Durante os tratamentos
oncológicos, aspetos relacionados
com a alimentação podem ser afe-
tados e ser difícil realizar o proces-
so adequadamente.

“Os tratamentos de pacientes
oncológicos podem afetar o olfa-
to, paladar e o apetite, prejudican-
do a capacidade de absorver os nu-
trientes necessários podendo tam-
bém causar desnutrição. A
anorexia e caquexia são causas co-
muns da desnutrição fazendo com
que o paciente tenha perda de
massa corporal pela falta de capa-
cidade do organismo de armazenar
gorduras.”, esclarece o
nutricionista clínico.

Segundo Abreu é ainda de impor-
tância referir que “A nutrição tam-
bém é importante devido aos efei-
tos colaterais que podem ser evi-
tados ou amenizados com uma di-
eta específica para o tipo de trata-
mento e câncer. A nutrição não só
dá a força necessária, mas influen-
cia para que todo o processo fun-
cione de forma eficaz, incluindo o
humor.”.

Até a parte ligada apenas ao
emocional pode estar a sofrer
alterações por conta da dieta
alimentar realizada.

“ N a  q u estã o  d o  h u m o r,  o
desequilíbrio da microbiota in-
testinal,  assim como na falta
dos nutrientes necessários para
a  l i b e ração  de  hormônios  e
neurotransmissores necessários
não só para o equilíbrio emoci-
onal mas também para o au-
mento da imunidade.”, reitera o
especialista.

Em jeito de conclusão, Fabia-
no alerta para que “A dieta para
pacientes com câncer tem que
ser relacionado ao tipo de cân-
cer, estágio, tratamento, levan-
do em consideração não só es-
ses fatores, como também o es-
ti lo de vida, histórico e os hábi-
tos. Avaliando a possibilidade
de outros t ipos de variações
mentais como por exemplo, a
depressão.”

Hoje escolhi um bolo 100% inte-
gral de maçãs com aveia e canela,
perfeito para o café da tarde, mas
antes vou explicar um pouquinho
sobre os benefícios dos ingredien-
tes.

Já na casca da maçã, se encontra
a substância chamada pectina, que
reduz o colesterol ruim do sangue.
Também tem elementos essenciais
à saúde como as Vitaminas B, C e
E. Essa fruta possui propriedades
antioxidantes, que combatem os
radicais livres, o que beneficia o or-
ganismo por completo uma vez que
protege todas as células do nosso
corpo contra agressores externos
que causam doenças e envelheci-
mento precoce, por exemplo. Para
quem têm problemas pulmonares
ou apenas deseja fortalecer o orga-
nismo, essa fruta é milagrosa, pois
ajuda a promover uma proteção
aos pulmões e uma capacidade res-
piratória melhor. Suas propriedades
antioxidantes também protegem
nosso coração e previnem certos
tipos de câncer, como o de cólon e
mama. É eficaz para tratar a voz e a
garganta por possuir propriedades
adstringentes. A maçã possui ferro,
que contribui para a formação do
sangue e o fósforo, que fortalece os
dentes e beneficia o cérebro; ela
ainda contribui para tratamentos do
sistema nervoso e, nas dietas, é ex-
celente aquisição, já que, além de
todos os benefícios à saúde, ainda
causa saciedade, tira a vontade de
comer doces e deixa a pele macia e
sem manchas! Quase esqueci das
fibras, muito importantes para aju-
dar no funcionamento intestinal.

A aveia tem muitas caracterís-
ticas importantes como a dimi-
n u i ç ã o  n a  a bs o rçã o  d e
colesterol total e LDL-colesterol
e sua manutenção em níveis
adequados e exemplificando de
uma forma bem fácil de enten-
d e r,  f u n c i o n a  b as i ca m e nte
como uma esponja dentro do
nosso organismo absorvendo e
eliminando toxinas no processo
digestivo.

Maçã no café da tarde

Bolo Integral de maçã
Ingredientes:
3 ovos
1 xicara de farinha de trigo inte-

gral
1 xícara de aveia em flocos finos
1,5 xícara de açúcar mascavo
1 xícara de água morna
0,5 xícara de óleo ou manteiga

sem sal
3 maçãs
1 colher de chá de canela
1 colher de sopa de fermento em

pó
Modo de Preparo:
Coloque no liquidificador todos os

ingredientes, com exceção da maça
e do fermento, bata até ficar uma
massa homogênea. Despeje o con-
teúdo em uma tigela e misture as
maçã picadas em cubos e o fermen-
to em pó. Leve em forno pré-aque-
cido à 200 graus em uma forma
média untada e deixe assar por
aproximadamente 30 minutos.

Dica: Para quem dispor de um
tempinho a mais, faça na batedeira
e bata as claras em neve e vá colo-
cando os demais ingredientes aos
poucos, deixando por último as
maçãs e o fermento para serem
misturados à mão.

Bom apetite!

A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Original da oração “PAI NOS-
SO”, a qual está escrita em pedra
mármore, em aramaico, na Igre-
ja do Pai Nosso, no Monte das
Oliveiras em Jerusalém.

ABVUM D’BASHMAÍA
Pai, mãe, respiração da vida,

fonte do som, ação sem palavras,
criador do cosmo, faça brilhar
entre nós, fora de nós e que a
possamos tornar útil.

NETCÁDASH SHIMÓCH
Ajude-nos a seguir os nossos

caminhos, respirando apenas o
sentimento que emana de você.

TETÊ MALCUTÁCH UNA
Nosso eu – no mesmo passo –

possa estar com o seu, para que
nós possamos caminhar como
reis e rainhas com todas as tuas
criaturas.

NEHUÊ TCEVIANÁCH AICANA
D’BASHIMÁIA AF B’ARHA

Que o Seu e nosso desejo seja
um só, em toda a luz assim como
em todas as formas, em toda a
existência individual, assim como
em todas as comunidades.

HÔVLAN LÁCMA D’SUNCANÁN
IAOMÁNA

Faça-nos sentir a alma da terra
dentro de nós, pois assim senti-
remos a sabedoria que existe em
tudo,

Acompanhe as notícias

diariamente

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

Pai Nosso
UASHBOCAN HÁUBEIN

UAHTEHÍN AICÁNA DÁF QUINAN
SHBUOCÁN L’HAIABÉIN

Não permita que a superficiali-
dade e a aparência das coisas do
mundo possam iludir-nos e nos
liberte de tudo aquilo que impe-
de o nosso crescimento.

UÊLA TAHLAN L’NESIÚNA. ÊLA
PATSSAN MIN BÍXA

Não nos deixe sermos tomados
pelo esquecimento de que Você
é o único poder e a força do mun-
do, a canção que se renova de
tempos em tempos e a tudo
embeleza.

METÚL DILÁHIE MALCUTÁ
UAHÁILA UATESHBÚCTA
LÁHLÁM. ALMÍN.

Possa o seu amor ser o solo
onde cresçam nossas ações.
Amem.

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.
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Informativo ACIU

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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão

impressa. Ela estará disponível em nosso site (https://

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Arte solidária

Prezado associado, se sua

empresa também estiver

admitindo, acesse

nosso site

www.aciubatuba.com.br

Você mesmo pode cadastrar a

vaga disponível gratuitamente.

Ações solidárias têm reunido
artistas plásticos inscritos no
Setorial de Artes Plásticas e
Visuais da FundArt; Dalva

Lopes e Luiza Morandin estão
à frente da coordenação este

ano

O novo espaço da Associação
de Pais do Espectro Autista de
Ubatuba, localizado na rua Cel.
Domiciano, 535 – Centro, rece-
beu cuidado mais que especial
dos artistas plásticos Nanda
Ramona, Cris Almeida, Tiano
Mendes, Alfeu Mantovani,
Fernando Viviani e Wilson Ne-
ves, convidados pelo Setorial de
Artes Plásticas e V isuais da
FundArt.

“Fomos procurados por uma
das mães da associação que so-
licitou a possibilidade dos artis-
tas do Setorial fazerem uma arte
no muro da escola. Esse conta-
to foi em abril quando o prédio
ainda estava sendo reformado.”,
explica Dalva Lopes, coordena-
dora do Setorial de Artes Plásti-
cas e Visuais da FundArt.

Dalva fez questão de agradecer
a todos que abraçaram esta cau-
sa, pois não estão decorando
somente o muro, mas sim a es-
cola toda. “Agradeço também a
FundArt que está doando todo
o material. Obrigada Nanda,
Cris, Tiano, Alfeu, Fernando e
Wilson por doarem seus talen-
tos e tempo para deixar mais
bonita e acolhedora a escola
com a qual os pais das crianças
autistas tanto sonharam e bata-
lharam para conseguir”, finaliza.

Siga a @apeau.uba no
Facebook e no Instagram

Projeto #ArtePelaVida

Projeto idealizado pelo artista
plástico Wilson Neves reúne ar-
tistas plásticos de Ubatuba em
ação solidária para arrecadação
de alimentos. A iniciativa conta
com o patrocínio da Faculdade
Anhanguera – Polo Ubatuba e
seu representante Sergio Silva.

“Essa ideia surgiu em um mo-
mento em que estava buscando
uma maneira de ajudar as pes-
soas que passam por um mo-
mento difícil nessa pandemia” –

Artistas plásticos de Ubatuba
atuam em projetos em prol

da solidariedade

Novo espaço da APEAU – Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba

conta Wilson.
Participam desta ação os artis-

tas Antonio Coutinho, Jimena
Correa, Grazia Martinez, Cristina
Almeida, Popô, Junior Gritti,
Fernando Viviane, Dalva Lopes,
Nanda Ramona e Tiano Mendes.

O convite para participar da
ação solidária chegou aos artis-
tas por meio do Setorial de Ar-
tes Plásticas e Visuais da Funda-
ção, destaca Wilson que reitera
o apoio dos colegas de profis-
são:

“Agradeço ao grupo setorial
pelo apoio e por acreditar que
até os pequenos sonhos podem
se tornar grandes realizações.”

O projeto busca atender nesta
primeira ação cerca de 15 famí-
lias em vulnerabilidade social no
município de Ubatuba. Emocio-
nado com a repercussão do pro-
jeto, Wilson agradece: “Obriga-
do aos artistas. Obrigado aos
apoiadores. Todos vocês fizeram
ARTE POR UMA CAUSA MAIOR!

FIZERAM ARTE PELA VIDA! OBRI-
GADO DEUS!”

Como participar?
A cada kilo e/ou litro de ali-

mento doado o colaborador re-
ceberá em troca um cupom para
concorrer ao sorteio de uma
obra de arte. Serão ao todo 10
obras que serão sorteadas na
próxima quinta-feira (30), às
20h, em transmissão ao vivo
pela página oficial do projeto no
Facebook.

Confira as obras na FanPage:
Arte pela Vida

Pontos de arrecadação e troca
de cupons:

 Faculdade Anhanguera, locali-
zada na rua Amazonas, 286 –
Centro.

Supermercado Máximo, praça
13 de Maio, 183 – Centro.

Padaria Integrale, rua Dr.
Esteves da Silva, 360 – Centro.

 Para maiores informações:
(12) 99722-7190 com Pastor Ser-
gio.

Retorno estava previsto para
a próxima segunda-feira

O Instituto Nacional do Segu-
ro  Soc ia l  ( INSS)  publ icou na
quarta-feira, 29,  no Diário Ofi-
cial da União, portaria que adia
para o próximo dia 24 a reaber-
tura gradual de suas agências
físicas em todo o país, devido à
pandemia do novo coronavírus.
A Portaria 36 resulta de decisão
conjunta da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho, do
Ministério da Economia, e do
INSS.

O re to r n o  d as  at i v i d ad es
presenciais estava previsto para
a próxima segunda-feira (3). Os
serviços, entretanto, continua-
rão a ser feitos exclusivamente
de forma remota, até o dia 21
de agosto, pela Central Telefô-
nica 135, pelo aplicativo e pelo
portal Meu INSS. O atendimen-
to remoto terá cont inuidade
depois da reabertura das agên-
cias, destacou o instituto.

Segundo o INSS, o objetivo é
evitar a aglomeração de pesso-
as .  Q u a n d o  as  at i v i d ad es
presenciais forem reiniciadas,
terão prioridade os serviços de
perícia médica, avaliação soci-
al, cumprimento de exigência,
justificação administrativa e re-
abi l itação profissional.  Serão
retomados também a justifica-
ção judicial e o atendimento re-
lacionado ao monitoramento

Previdência Social

Agências do INSS continuam
fechadas até 24 de agosto

operacional de benefícios.
A Portaria 36 esclarece que,

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  b e n ef i c i á r i o s  m ed i a nte
agendamento prévio pelos ca-
nais remotos (Meu INSS e Cen-
tral 135).

“A reabertura gradual e segu-
ra  i rá  co n s i d e ra r  as
especificidades de cada uma das
1.525 agências da Previdência
Social no país. Cada unidade de-
verá avaliar o perfil do quadro
de servidores e contratados, o
volume de atendimentos reali-
zados, a organização do espaço
físico, as medidas de limpeza e
os equipamentos de proteção

individual e coletiva”, estabele-
ce a portaria.

As unidades que não reunirem
condições necessárias para aten-
der o cidadão com segurança se-
guirão operando em regime de
plantão reduzido. Um painel ele-
trônico será disponibilizado pelo
INSS, com informações sobre o
funcionamento das agências da
Previdência Social, os serviços
oferecidos e o horário de funcio-
namento.

“Todas as medidas tomadas para
garantir o direito dos cidadãos du-
rante a pandemia de covid-19, in-
cluindo a simplificação dos proce-
dimentos, a dispensa de exigênci-
as e a oferta de serviços por meio
de canais remotos, continuarão
valendo mesmo após a retomada
do atendimento presencial”.
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Editais & Comunicados

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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão impressa. Ela

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

Publicidade
Assinatura
e Editais

Informações:
(12) 3832-4832

Polícia

Educação em pauta

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A COMISSÃO ELEITORAL, conforme Art. 29° § 2° do Estatuto da

Associação pela Moradia de Ubatuba, vem convocar todos os
associados e também interessados na causa da moradia e habi-
tação popular para realização da Assembleia Geral no dia 10/08/
2020, as 18h em primeira chamada, as 18:30h em segunda cha-
mada, as 19h em terceira e última chamada para deliberar sobre
a seguinte pauta: Eleição e posse do presidente e da diretoria
para o próximo mandato. local da Assembleia: Rua Hans Staden,
458 Sla 02, Centro CEP 11.680-000, Ubatuba – SP.

Gerson Florindo de Souza - Comissão eleitoral

O Laboratório Latino-americano
de Avaliação da Qualidade da Edu-
cação (LLECE), ligado à Oficina
Regional de Educação para Amé-
rica Latina e Caribe da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura
(OREALC/UNESCO Santiago),
apresentou, nesta terça-feira, 28
de julho, um estudo que analisou
currículos do Brasil e de 18 países
latino-americanos: Argentina, Bo-
lívia, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru, República Dominicana, Uru-
guai e Venezuela. Na área da lin-
guagem, um dos aspectos mais
destacados é a predominância de
uma abordagem comunicativa,
concentrada no uso da linguagem
em diferentes contextos. O currí-
culo brasileiro apresenta ênfase
no conteúdo voltado para com-
preensão e leitura literal no 4º e
7º ano do ensino fundamental. O
documento destaca que essa ca-
pacidade é alta em comparação
com os países da América Latina
e do Caribe. O relatório busca res-
ponder à seguinte pergunta: o que
se espera que os estudantes da
América Latina e do Caribe apren-
dam? Para isso, foram
investigadas as prescrições
curriculares para as áreas de lin-
guagem, matemática e ciências da
natureza, além da presença de te-
mas relevantes para o desenvolvi-
mento sustentável, em conformi-
dade com a Agenda 2030.

Fonte: Inep
Novas regras aumentam a

chance das escolas de SP abrirem
em setembro

A volta às aulas presenciais em
setembro, algo praticamente im-
possível pelas regras anteriores da
retomada em São Paulo, agora se
torna mais factível. São duas as
razões para a mudança de expec-
tativa. A primeira é a recalibragem
na reabertura, anunciada na se-
gunda-feira (27) pelo governo, que
facilita o avanço das regiões para
fases mais amenas. Além disso,
um decreto sobre a educação de-
termina que as escolas reabram
quando 80% da população
paulista estiver por 28 dias na fase
amarela. Antes era exigido que
todo o estado permanecesse no
amarelo por esse período. Atual-
mente, mais de 50% da população
já se encontra no amarelo. Ainda
que a minoria das regiões esteja
nessa fase, está entre elas a Gran-
de São Paulo, que concentra 47%
dos moradores do estado. Para
que as escolas possam abrir no dia
8 de setembro, será preciso que
outras regiões, num total de 30%
da população, avancem para o
amarelo até a reclassificação que
será anunciada em 7 de agosto. A
data de reabertura poderá ser
mantida se os 20% restantes mu-
darem para o amarelo até o dia 21
de agosto. A exigência do decreto
é que essa parcela esteja por duas
semanas nesse estágio.

Fonte: Folha de S. Paulo
Pais poderão decidir se filhos

voltam ou não para a escola em
São Paulo e no Rio

Uma orientação do Conselho
Nacional de Educação (CNE) para
que as famílias possam, sob alguns

Conteúdo curricular do
Brasil se destaca na

América Latina
e Caribe pela ênfase na
compreensão em leitura

critérios, escolher não enviar seus
filhos no retorno presencial das au-
las vem ganhando força entre pro-
tocolos de estados e municípios
para a retomada. O Conselho Mu-
nicipal de Educação de São Paulo
prepara uma resolução para deixar
claro aos pais. A rede estadual do
Rio, com cerca de 750 mil estudan-
tes, também prevê que alunos com
comorbidades ou que tenham fami-
liares no grupo de risco poderão
continuar estudando de forma re-
mota. Sem o controle da pandemia
no Brasil, alguns pais resistem a
aceitar uma retomada do ensino
presencial nos próximos meses.
Com a medida, o aluno não rece-
berá falta e deverá continuar com
educação remota em casa. A esco-
la terá de acompanhá-lo. Os pais
também não poderão ser
responsabilizados judicialmente – a
matrícula e a presença na escola
são obrigatórias por lei no País para
crianças e adolescentes de 4 a 17
anos.

Fonte: Estadão e Último Segundo
Como o coronavírus age no orga-

nismo das crianças?
Os Centros de Controle e Preven-

ção de Doenças dos Estados Unidos
estão recomendando a reabertura
das escolas de ensino fundamental
e médio em setembro, alegando
que é necessário ponderar os riscos
à saúde e os possíveis impactos ne-
gativos de manter as crianças em
casa. Um importante estudo com
cerca de 65 mil crianças publicado
pelo Centro de Controle de Doen-
ças da Coreia do Sul na semana pas-
sada demonstrou que crianças na
faixa etária de 10 a 19 anos poderi-
am transmitir a covid-19 em seus
ambientes domésticos com a mes-
ma facilidade que os adultos. Se-
gundo o CDC, apenas 2% dos casos
domésticos de covid-19 ocorreram
em crianças menores de 18 anos,
mas os dados coletados pela
Bloomberg mostram que essas ta-
xas podem variar bastante de acor-
do com a região. Embora o estudo
da Coreia do Sul tenha mostrado
que crianças acima de 10 anos pro-
pagaram o vírus efetivamente, cri-
anças mais novas tiveram 72% me-
nos probabilidade de transmitir a
doença para adultos.

Fonte: National Geographic
RJ: Escolas adiam reabertura

após insegurança de pais e impasse
sobre data

Ante a insegurança de pais de alu-
nos quanto ao risco de contamina-
ção pelo novo coronavírus e a falta
de consenso entre prefeitura e go-
verno do Rio sobre reabertura, es-
colas particulares consultadas pelo
UOL dizem que não devem retomar
suas atividades na capital
fluminense na próxima segunda-fei-
ra (3), data em que a prefeitura
anunciou reabertura facultativa. A
reportagem ouviu escolas e redes
de ensino que representam 25 mil
alunos em todas as regiões da capi-
tal, e nenhuma unidade confirmou
uma data de reabertura. Além dos
riscos relativos à covid-19, escolas
citaram decreto do governo Wilson
Witzel, que proíbe aulas presenciais
até 5 de agosto. Apesar de a gestão
Marcelo Crivella ter dado aval, a
Secretaria Estadual de Educação in-
formou que pode multar os estabe-
lecimentos que abrirem as portas.

Fonte: Uol

Novo Coronavírus - COVID 19

Melissa Schirmanoff

A curva de contaminações confir-
madas pelo novo coronavírus está
em ascensão em Ubatuba.

De quarta para quinta-feira (30/
07), Ubatuba registrou mais 9 casos
confirmados de Covid-19, 46 casos
suspeitos foram descartados e o
número de novas notificações teve
um aumento de 52 novas suspeitas
da doença que passaram também
a aguardar o resultado do teste en-
caminhado ao Instituto Adolfo Lutz.

De quinta para sexta-feira (31/07),
houve mais 19 novos casos confir-
mados de Covid-19, 25 casos sus-
peitos foram descartados com o
resultado negativo do teste para a
doença e 99 novas notificações de
suspeitas de contaminação. Um
aumento considerável em 24 horas
até porque o número de recupera-
dos permanece o mesmo.

Desde o início da pandemia até a
última atualização feita pela Secre-
taria de Saúde na sexta-feira (31),
Ubatuba registra um total de 515
casos confirmados de Covid-19 dos
quais 237 já se recuperaram, das
1839 notificações de casos suspei-
tos, 883 foram descartados e 441
aguardam o resultado do exame.

Quanto aos óbitos confirmados
em decorrência da Covid-19 no mu-
nicípio, 21 foram confirmados e um
ainda é investigado.

Somente ao longo desta última
semana de julho três novos óbitos
foram confirmados e outro passou
a ser investigado.

Ubatuba registra um
aumento no número de
novos casos de Covid-19

Dois óbitos por Covid-19 foram
confirmados na tarde desta terça-
feira, 28 de julho. Um deles é de
paciente do sexo feminino, morado-
ra da região Oeste, integrante do
grupo de risco, na faixa etária entre
50 e 59 anos. O outro é de paciente
do sexo masculino, morador da re-
gião Sul, também do grupo de risco
e na faixa etária acima de 60 anos.

Na tarde de quarta-feira, 29, foi
confirmada mais uma morte em de-
corrência da Covid-19 em Ubatuba.
Trata-se de paciente do sexo mas-
culino, morador da região Oeste,
integrante do grupo de risco, com
faixa etária acima de 60 anos.

Dezessete pacientes encontram-se
internados dos quais 7 foram trans-
feridos da Santa Casa para a UTI de
outros municípios. Na UTI Covid ins-
talada na Santa Casa há 3 pacientes
internados e no Hospital de Campa-
nha há no total 4 pacientes interna-
dos em leito enfermaria e na Santa
Casa, 2. Apenas um paciente segue
internado na UTI de hospital de ou-
tro município por iniciativa própria.

Até sexta-feira (31), o número de
recuperados (237) é menor em re-
lação aos pacientes que estão em
acompanhamento ou em tratamen-
to (257) da doença em Ubatuba.

O Centro da cidade é o bairro que
registra o maior número de pacien-
tes contaminados com o novo
coronavírus (64), seguido do
Ipiranguinha (51) e da Estufa 2 (44),
embora todos os bairros da cidade
já registrem casos confirmados de
Covid-19 entre seus moradores.

A Polícia Militar fez apreensões de
drogas, na quarta-feira (29/7) no
bairro Bela Vista.

Equipes da Força Tática e das ron-
das de apoio participaram da ope-
ração.

No interior da mochila de um in-

Traficante é preso
no Bela Vista

divíduo ao abordá-lo depois que le-
vantou suspeita da equipe que fa-
zia ronda no bairro havia 1,2 mil
eppendorffs de crack e 135 de co-
caína. O homem foi levado para a
delegacia da cidade e permaneceu
preso.

Jornal A Cidade, há 34 anos levando
informação com credibilidade.

Os etilômetros, popularmente
conhecidos por bafômetros, utiliza-
dos pela fiscalização de trânsito são
verificados pelo Ipem-SP (Instituto
de Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo), autarquia do Governo
do Estado, vinculada à Secretaria da
Justiça, e órgão delegado do
Inmetro, sejam eles recém-fabrica-
dos ou equipamentos em utiliza-
ção.

De janeiro a 29 de julho, o Ipem-
SP verificou 2.070 etilômetros.

A verificação metrológica em
etilômetros constata, por meio de
ensaios no laboratório do Ipem-SP,
se o instrumento mantém a repro-
dução de valores de acordo com as
tolerâncias pré-estabelecidas em
regulamentos do Inmetro.

Os ensaios consistem em injetar
nos etilômetros três diferentes con-
centrações de misturas gasosas de
etanol em nitrogênio, além de in-
jeção de ar sintético para verifica-
ção do ponto zero.

O Ipem-SP atendeu órgãos públi-
cos de 26 Estados da Federação por
meio da Polícia Militar estadual,
superintendência de Polícia Rodo-
viária Federal, Departamento Esta-
dual de Trânsito de São Paulo
(Detran), Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), prefeituras,
Marinha, Ministério da Justiça e
Segurança Pública e Secretaria
Municipal de Segurança, Trânsito e
Transporte e aeroportos.

Em 2019, foram verificados 5.536
etilômetros, sendo 4.031 na verifi-
cação periódica e 1.505 verificação
inicial.

Responsabilidade dos órgãos
fiscalizadores

 As Polícias Rodoviária Estadual,
Federal, o Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran),
o Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), entre outros ór-
gãos que utilizam o etilômetro para
fins de fiscalização, devem enviar
anualmente seus equipamentos ao
Ipem-SP para garantir que os apa-

Fiscalização

Ipem-SP verifica mais
de 2 mil bafômetros

destinados aos
órgãos de trânsito

relhos estejam medindo correta-
mente. O Laboratório de
Etilômetros do Ipem-SP também re-
aliza verificação de etilômetros para
outros Estados da Federação.

É de responsabilidade do deten-
tor do instrumento seu encaminha-
mento ao órgão metrológico para a
execução da verificação, uma vez
que o etilômetro somente deve ser
utilizado com a verificação vigente.

Para mais informações ou
agendamento para a verificação do
etilômetros é necessário entrar em
contato com a equipe do laborató-
rio:

Laboratório de Etilômetros do
Departamento de Metrologia Cien-
tífica e Industrial do Ipem-SP

Telefone: (11) 3581-2499
Horário de funcionamento: De 2ª

a 6ª feira, das 8h às 17h.
Endereço: Rua Muriaé, 154 – Alto

do Ipiranga – São Paulo – SP

Informação ao cidadão

Se você, cidadão, foi submetido
ao teste, saiba que é seu direito sa-
ber se o aparelho está verificado
pelo Ipem-SP ou por demais órgãos
delegados do Inmetro. Assim como
outros instrumentos de medição re-
gulamentados pelo Inmetro, por
exemplo, balanças, bombas de
combustíveis, aparelhos de pressão
arterial, entre outros. Os
etilômetros verificados recebem
uma marca holográfica com o ano
da validade. O mês e o dia de vali-
dade estão previstos em um certifi-
cado de verificação.

A certificação do etilômetro pode
ser consultada na página do Portal
de Serviços do Inmetro nos Estados
(PSIE), acesse https://tinyurl.com/
ukda5pn. Vale lembrar que é neces-
sário ter os dados corretos do
etilômetro.

Dúvidas sobre o PSIE podem ser
esclarecida na Ouvidoria do
Inmetro, por telefone, 0800 285 18
18 ou pelo e-mail
ouvidoria@inmetro.gov.br.

A nova cédula terá como
personagem o lobo-guará

O Banco Central anunciou na
quarta, 29, por meio de nota à im-
prensa, que lançará cédulas de R$
200 no Brasil. A nova cédula terá
como personagem o lobo-guará. A
previsão é de que a nota entre em
circulação a partir do fim de agos-
to.

Conforme o BC, a nova cédula foi
aprovada pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), que conta com
representantes da autarquia e do
Ministério da Economia. Às 16 ho-
ras, a diretora de Administração do
BC, Carolina de Assis Barros, dará
entrevista coletiva virtual a respei-
to da nota.

Na manhã de quinta-feira (30/07),
o BC informou que de fevereiro -
antes da pandemia - para junho, o

Banco Central vai
lançar cédula de R$ 200

no fim de agosto

Economia

Papel Moeda em Poder do Público
(PMPP) saltou 28,9%, de R$
210,227 bilhões para R$ 270,899
bilhões. Este é o maior valor da sé-
rie histórica do BC, iniciada em de-
zembro de 2001.

De acordo com o chefe do De-
partamento de Estatísticas do
Banco Central, Fernando Rocha, o
aumento do papel moeda nas
mãos do público nos últimos me-
ses foi causado pela demanda da
população com a liberação do au-
xílio emergencial mensal de R$
600 pelo governo, durante a
pandemia.

Em meio à busca por dinheiro
em papel na crise, o Ministério da
Economia havia confirmado em
22 de julho que o BC havia solici-
tado ao Conselho CMN um refor-
ço de R$ 437,9 milhões para aten-
dimento do meio circulante.

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

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

Propaganda é alma do negócio!

Quem é sempre visto, jamais será esquecido...

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal
A Cidade https://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes

sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”
e instagram @acidadeubatuba

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:

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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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Meio  Ambiente

Jornal A Cidade, há 34 anos levando informação
ao leitor com credibilidade e transparência.

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

Informações: (12) 3832-4832

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto,

jamais será esquecido...

Preservação do meio ambiente

Incentivo ao desenvolvimento

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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão

impressa. Ela estará disponível em nosso site (https://

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Na segunda-feira, dia 20 de julho,
o Instituto Argonauta para Conser-
vação Costeira e Marinha, através
da sua equipe embarcada do Proje-
to de Monitoramento de Praias da
Bacia de Santos (PMP-BS), avistou
duas baleias jubartes (Megaptera
novaeangliae) e uma Baleia de
Bryde (Balaenoptera brydei) na re-
gião nordeste da Ilhabela, litoral
norte paulista que renderam boas
fotos.

Acompanhando o embarque,
além da equipe do PMP, estavam o
oceanógrafo e presidente do Insti-
tuto Argonauta Hugo Gallo Neto, a
Coordenadora Estadual do Projeto
Tamar e vice-presidente do
Argonauta Berenice Gomes, o jor-
nalista João Paulo Vicente, que es-
creve para National Geographic, Uol
e V ice News , a fotógrafa Ethel
Braga e o aluno de ciências
ambientais da  DeAnza College e
fotógrafo, Lucas Gomes Gallo. O jor-
nalista acompanhou o trabalho de
monitoramento embarcado para
uma matéria sobre a presença de
pinguins e outros animais que ocor-
rem no nosso litoral.

O primeiro avistamento pela equi-
pe foi da Baleia de Bryde, uma es-
pécie que vive entre a região cos-
teira e oceânica. Ela se alimenta de
pequenos peixes e pode chegar até
16,5 metros de comprimento, mas
a média do tamanho é entre 13 a
15 metros.

Já o segundo avistamento foi de
um espécime de baleia jubarte.
Geralmente as jubartes migram da
Antártica para a costa sul da Bahia
durante o inverno para fins de re-
produção e amamentação. O moti-
vo da migração é porque na Bahia
há água mais quente e mais limpa.
Por volta dos meses de outubro e
novembro retornam para a Antár-
tica para aproveitar a época de ali-
mentação, de acordo com informa-
ções da equipe técnica.

No terceiro avistamento de uma
segunda jubarte, a baleia saltou e
proporcionou belíssimas imagens
de tirar o fôlego: um verdadeiro es-
petáculo em alto mar.

Não bastasse o show promovido
pelas baleias, ainda tivemos o apa-
recimento raro de uma
Dermochelys coriacea registrado
por Lucas Gomes Gallo. A tartaruga
de couro ou gigante como é chama-
da, tem um status de vulnerável
pela IUCN, a Lista Vermelha de Es-
pécies Ameaçadas de Extinção, e
tem hábitos oceânicos, se alimen-
tando principalmente de águas vi-
vas, com poucos registros na costa.
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Avistamento de animais
marinhos em Ilhabela é registrado

pelo Instituto Argonauta

Na Lista Vermelha de Espécies
Ameaçadas de Extinção, a baleia
jubarte está enquadrada no status
segura/pouco preocupante ou
Least Concern, em inglês (LC). Já a
Baleia de Bryde seu status é desco-
nhecido na plataforma.

“Saídas como esta, onde podemos
levar pessoas da imprensa que tra-
balham em importantes mídias,
junto com nosso staff técnico e di-
retores, são extremamente impor-
tantes para a divulgação do traba-
lho da instituição, bem como pelo
registro e divulgação da importân-
cia da preservação do litoral norte
paulista que possui uma rica
biodiversidade, inclusive de espéci-
es que legalmente já são protegi-
das, como as baleias e tartarugas
que precisam de atenção redobra-
da das autoridades”, comenta o
oceanógrafo Hugo Gallo.

O monitoramento embarcado em
Ilhabela faz parte das atividades do
PMP-BS, e consiste em dar a volta
na Ilha, para permitir monitorar,
uma vez por semana, as praias que
a equipe de monitoramento terres-
tre não tem acesso em busca de
animais marinhos mortos ou debi-
litados.

O oceanógrafo também manda
um aviso aos navegantes. “É impor-
tante lembrar aos marinheiros e
mestres de embarcações na região
que a aproximação a menos de 100
metros de qualquer cetáceo com o
motor ligado é infração, de acordo
com a portaria número 117/96 do
IBAMA”, finaliza.

Sobre o Instituto Argonauta

O @institutoargonauta foi funda-
do em 1998 pela Diretoria do Aqu-

ário de Ubatuba e reconhecido em
2007 como OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Públi-
co). O Instituto tem como objetivo
a conservação do Meio Ambiente,
em especial a conservação dos
ecossistemas costeiros e marinhos.
Para isso, apoia e desenvolve pro-
jetos de pesquisa, resgate e reabili-
tação da fauna marinha, educação
ambiental e resíduos sólidos no
ambiente marinho, dentre outras
atividades.

 Sobre o PMP-BS

O Instituto Argonauta também é
uma das instituições executoras do
Projeto de Monitoramento de Prai-
as da Bacia de Santos (PMP-BS), ati-
vidade desenvolvida para o atendi-
mento de condicionante do
licenciamento ambiental federal
das atividades da Petrobras de pro-
dução e escoamento de petróleo e
gás natural na Bacia de Santos, con-
duzido pelo Ibama.

Esse projeto tem como objetivo
avaliar os possíveis impactos das
atividades de produção e escoa-
mento de petróleo sobre as aves,
tartarugas e mamíferos marinhos,
por meio do monitoramento das
praias e do atendimento veteriná-
rio aos animais vivos e necropsia
dos animais encontrados mortos.

O projeto é realizado desde Lagu-
na/SC até Saquarema/RJ, sendo di-
vidido em 15 trechos. O Instituto
Argonauta monitora o Trecho 10,
compreendido entre São Sebastião
e Ubatuba.

Para maiores informações consul-
te: www.comunicaba-
ciadesantos.com.br

 Seja um Argonauta!

Para acionar o serviço de resgate
de mamíferos, tartarugas e aves
marinhas, vivos debilitados ou mor-
tos, entre em contato pelos telefo-
nes 0800-642-3341 ou diretamen-
te para o Instituto Argonauta: (12)
3833.4863 - 3833.5789/ (12)
3834.1382 (Aquário de Ubatuba)/
(12) 3833.5753/ (12) 99705.6506 e
(12) 99785.3615 - WhatsApp. Tam-
bém é possível baixar gratuitamen-
te o Aplicativo Argonauta, disponí-
vel para os sistemas operacionais
iOS (APP Store) e Android (Play
Store). No aplicativo, o internauta
pode informar ocorrências de ani-
mais marinhos debilitados ou mor-
tos em sua região, bem como infor-
mar ainda problemas ambientais
nas praias, para que a equipe do
Argonauta encaminhe a denúncia
para os órgãos competentes.

A base do Instituto está situada na
Tv. Baitacas, nº 20, bairro Perequê-
Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000.

Conheça mais sobre o nosso tra-
balho em: www.institu-
t o a r g o n a u t a . o r g ,
w w w . f a c e b o o k . c o m /
InstitutoArgonauta/ e Instagram:
@institutoargonauta

O Boletim do Lixo foi desenvolvi-
do pelo Instituto Argonauta, em
parceria com o Aquário de
Ubatuba, com o objetivo de infor-
mar mensalmente a situação das
praias do litoral Norte de São Pau-
lo com relação à presença de lixo.

Assim, foram determinadas qua-
tro categorias (metodologia pro-
posta por Earll et al., 2000(1), adap-
tada para nossa região) as quais:
Ausente: não há evidência de lixo;
Traço: predominantemente ausen-
te, com a presença de alguns itens
espalhados; Inaceitável: ampla-
mente distribuído com algumas
acumulações; Caótico:
pesadamente contaminado com
várias acumulações.

Em junho de 2020 foram
monitoradas 125 praias do litoral
Norte de São Paulo, sendo 57 em
Ubatuba, 15 em Caraguatatuba, 31
em São Sebastião e 22 na Ilhabela.

Ao longo do período, em 63 prai-
as do litoral norte (52,5 %) conti-
nham alguma evidência de lixo e
foram classificadas na categoria
“Traço”, seguido do “Ausente” (45,8
%) e 5,8 % que se classificaram
como inaceitável. De acordo com a
média mensal, nenhuma praia foi
classificada como “Caótico”.

Ao longo do mês, em Ubatuba,
foram realizados 1623 registros,
71,5% classificados como “Traço”,
seguido do “Ausente” (26,6%) e
“Inaceitável” (1,9%). Em
Caraguatatuba, de 450 registros,
55,2% foram classificados como
“Traço”, seguido do “Inaceitável”
(40,5%) e “Ausente” (4,3%). Em São
Sebastião, de 930 registros, 84,4%
foram classificados como “Ausen-
te”, seguido de “Traço” (15,3%) e
0,3% inaceitável. Em Ilhabela, de
658 registros, 70,8% indicaram a
categoria “Ausente”, seguido de
“Traço” (28,7%) e “Inaceitável”
0,5%. Situações classificadas como
“Caótico” não foram registadas nes-
te mês.

Devido às medidas preventivas
decretadas para pandemia (COVID-
19) e, reforçando a segurança com
a equipe, a partir do dia 25/03/2020
a coleta dos resíduos sólidos fica
suspensa, no entanto a avaliação
do grau de contaminação da praia
(ausente, traços, inaceitável e caó-
tico) continua como de costume.

Instituto Argonauta e Aquário de
Ubatuba emitem a 20ª edição do
Boletim do Lixo no Litoral Norte

 O boletim é emitido mensalmente e tem como objetivo informar as situ-
ações das praias com relação a presença de lixo. Na imagem, resultados
do monitoramento do mês de junho/2020 (Crédito: Divulgação/Instituto
Argonauta)

O boletim do lixo pode ser acessado na íntegra pelo site da instituição:
https://institutoargonauta.org/publicacoes/

Com isso, SP passa a ser o
primeiro estado em todo o

mundo a fazer parte da iniciativa

O Governo do Estado de São Pau-
lo anunciou nesta quinta-feira (30),
que dá início às tratativas para assi-
natura do memorando de entendi-
mento do Programa City Possible,
idealizado pela Mastercard. A ceri-
mônia realizada virtualmente no
Palácio dos Bandeirantes contou
com a participação do Governador
João Doria; do Secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco
Vinholi; Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patrícia Ellen;
Secretário de Relações Internacio-
nais, Júlio Sersson; Presidente da
Mastercard Brasil e Cone Sul, João
Pedro Paro Neto e Prefeitos de 121
municípios paulistas.

“Destaco o quão é oportuna a as-
sinatura desse memorando de en-
tendimento do City Possible. São
Paulo é um estado com força eco-
nômica, demográfica e em todos os
setores da sua econômica é líder ou
vice-líder, e isso se associa a uma
empresa que é também é líder,
como é a Mastercard.”, afirmou o
Governador João Doria.

São Paulo será o primeiro estado
em todo o mundo a aderir à inicia-
tiva que estabelece o
compartilhamento de experiências
para que os municípios possam ser
mais inclusivos, sustentáveis e efi-
cientes. A adesão do Estado permi-
tirá e facilitará a participação dos
municípios paulistas, com a premis-
sa de impulsar o crescimento eco-
nômico, a inovação e a melhoria da
qualidade de vida por meio do uso
de ativos de tecnologia.

“Este encontro nasceu em novem-
bro do ano passado quando São
Paulo participou pela primeira vez
do Smart City Expo em Barcelona.
No Brasil a MasterCard tem o seu
programa, o City Possible que inte-
gra os prefeitos do estado de São
Paulo, assim tivemos nossa primei-
ra participação e desde então avan-
çamos com o programa Cidades In-
teligentes no estado e no diálogo

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

Estado de São Paulo adere
ao Programa City Possible

permanente para que pudéssemos
efetivar hoje este importante pro-
grama.”, afirmou o Secretário de
Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi.

O cerne da iniciativa é a agrega-
ção de tecnologia na gestão públi-
ca. Inclui ações em mobilidade, ino-
vação, desenvolvimento urbano,
transformação digital e
sustentabilidade, com
compartilhamento das melhores
práticas e experiências desenvolvi-
das em diversas cidades e regiões
mundo afora.

“O programa proporciona a troca
de boas práticas, possibilitando
aprender com ações inovadoras e
contribuir também com ações nas
quais as cidades se destacam, fo-
mentando assim um futuro mais
inclusivo, sustentável e eficiente”,
exalta o Presidente da Mastercard
Brasil e Cone Sul, João Pedro Paro
Neto.

O Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Re-
gional, lançou em 2019 o conceito
do ‘Cidades Inteligentes’. Pioneiro,
ele se vale das novas tecnologias
para mudar o jeito de governar e
constitui o “guarda-chuva” de inici-
ativas como Parcerias Municipais,
SP + Perto e SP sem Papel, este ulti-
mo vinculado à Secretaria de Gover-
no.

O propósito do Cidades Inteligen-
tes é trazer produtividade e eficiên-
cia administrativa, com maior rapi-
dez nos trâmites e processos. A par-
ceria é oportuna e agrega novas
possibilidades às 645 cidades de
São Paulo. “Como diz o Governador
João Doria, é inovação chegando
aos municípios paulistas”, reitera o
secretário Vinholi.

SP passa a integrar uma rede
colaborativa que inclui mais de 160
municípios em todo o mundo como
Los Angeles, Londres, Dubai,
Buenos Aires, Dublin e Helsinque.
No Brasil, as cidades de Curitiba,
Guarulhos, Santo André, Madre de
Deus, Juazeiro do Norte, Novo
Hamburgo e Porto Alegre já fazem
parte da iniciativa.

Adesão dos municípios paulistas

O Prefeito de São Caetano do Sul,
representando os prefeitos partici-
pantes, anunciou ainda durante o
encontro que o município irá ade-
rir ao Programa. De acordo com o
Presidente da Mastercard Brasil e
Cone Sul, João Pedro Paro Neto,
todos os municípios paulistas que
estavam online no evento recebe-
rão suporte para adesão ao Progra-
ma. No entanto, para informações
e início no processo de adesão, a
Secretaria de Desenvolvimento Re-
gional poderá fazer a ponte ao ser
solicitada ou também pelo canal
oficial do programa, enviando e-
mail para setor_pu-
blico@mastercard.com.

 Sobre o City Possible

O programa City Possible está es-
tabelecendo um novo modelo de
engajamento entre os setores pú-
blico e privado e colaborando com
várias cidades globais. A iniciativa
ainda envolve outras lideranças do
setor privado e importantes institui-
ções acadêmicas para ajudar a re-
solver os desafios enfrentados pe-
las metrópoles. Cada participante
do programa se torna parte de uma
rede mais ampla que tem como
objetivo compartilhar experiências
sobre como as cidades podem se
tornar mais inteligentes, inclusivas,
sustentáveis e eficientes.

O programa foi lançado em Bar-
celona, em novembro de 2018,
com 16 cidades iniciais: Atenas,
Aurora (Illinois, EUA) Baltimore
(Maryland, EUA), Dubai, Dublin,
Helsinque, Honolulu, Kansas City,
Melbourne, Praga, San Diego e
Altamonte Springs (Flórida, EUA),
além de quatro comunidades na
área da Grande Sydney, Austrália.
No Bras i l ,  Santo André,
Guarulhos (SP), Curitiba (PR),
Madre de Deus (BA), Juazeiro do
Norte (CE), Novo Hamburgo (RS)
e Porto Alegre (RS) são municípi-
os que já aderiram.
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Plano São Paulo Mundo PET

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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão

impressa. Ela estará disponível em nosso site (https://

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Em nona atualização de
faseamento de quarentena e

retomada econômica, com
exceção do Vale do Ribeira que foi

rebaixada à fase vermelha, as
demais regiões permanecem em

etapas anunciadas há uma
semana

O Governador João Doria anun-
ciou na sexta-feira (31) a nona atu-
alização do Plano São Paulo de
enfrentamento ao coronavírus e re-
abertura gradual e faseada da eco-
nomia. O aumento de casos e
internações levou 15 cidades do
Vale do Ribeira novamente à fase 1
vermelha de restrição total de aten-
dimento presencial em comércios e
serviços não essenciais. Nas demais
regiões, a classificação se manteve
em relação à avaliação da semana
passada.

“O Plano São Paulo foi feito para
avançar sempre que possível, mas
retroceder sempre que necessário.
Aqui, a prioridade é salvar vidas”,
destacou o Governador. “Ao lado
desta medida, houve iniciativas para
melhorar a condição de saúde e de

Região se mantém na fase
laranja do Plano São Paulo de
flexibilização da quarentena

atendimento na região do Vale do
Ribeira”, reforçou Doria.

A região do DRS (Departamento
Regional de Saúde) de Registro es-
tava na etapa 3 amarela do Plano
São Paulo, com flexibilização inter-
mediária de atividade econômica e
mobilidade social. Mas, ao longo
desta semana, autoridades estadu-
ais já apontavam alerta para a pos-
sibilidade de regressão.

Na quinta (30), os Secretários de
Estado Jean Gorinchteyn (Saúde) e
Marco Vinholi (Desenvolvimento
Regional) estiveram no Vale do Ri-
beira em compromisso oficial de
combate à pandemia. Eles acompa-
nharam o início da testagem na co-
munidade quilombola Peropava, no
município de Registro. Também
houve distribuição de cestas bási-
cas, cobertores, máscaras e álcool
em gel para as 32 famílias residen-
tes.

Também nesta semana, o Gover-
no de São Paulo reforçou a capaci-
dade hospitalar do Vale do Ribeira
para atendimento a pacientes gra-
ves com COVID-19. Na última quar-
ta (29), o Estado anunciou dez no-

vos leitos de UTI para a região, além
de viabilizar a transferência de pa-
cientes do vale do Ribeira para hos-
pitais da Baixada Santista.

Até a reclassificação do próximo
dia 7 de agosto, outras três áreas
de DRS permanecem na etapa 3
vermelha: Franca, Piracicaba e Ri-
beirão Preto. A maior parte do es-
tado continua na fase 2 laranja, que
permite abertura restrita de escri-
tórios, imobiliárias, comércio de
rua, shoppings e concessionárias.
Atualmente, essa etapa abrange as
regiões de Araçatuba, Barretos,
Bauru, Campinas, Marília, Presiden-
te Prudente, São João da Boa Vis-
ta, São José do Rio Preto, Sorocaba,
Taubaté da qual as cidades do lito-
ral norte fazem parte e a sub-região
Norte da Grande São Paulo.

Na fase 3 amarela, permanecem
as regiões de Araraquara e Baixada
Santista, além da capital e sub-re-
giões Leste, Oeste, Sul e Sudeste da
Grande São Paulo. Ela permite rea-
brir bares, restaurantes e salões de
beleza com 40% da capacidade,
além de academias com 30% de
vagas e expediente limitado.

O Governador João Doria anun-
ciou na segunda-feira (27) novos
critérios para o Plano São Paulo de
retomada econômica e
enfrentamento ao coronavírus.
Agora, para uma região avançar da
fase amarela à verde, o percentual
de ocupação de leitos poderá vari-
ar entre 75% e 70%, além de per-
manecer por 28 dias consecutivos
na etapa intermediária. As regras
começam a valer a partir da próxi-
ma sexta (31).

“O objetivo é aprimorar o plano
para torná-lo mais eficiente e ade-
quado à realidade que vivemos nes-
te momento da pandemia”, afirmou
o Governador. “O Plano São Paulo
é eficiente exatamente por ser uma
ferramenta dinâmica, e não estáti-
ca, de enfrentamento a pandemia.
E por isso é reconhecido pelos mais
renomados e respeitados cientis-
tas”, acrescentou Doria.

A recalibragem visa garantir mais

Flexibilização da quarentena

Governo do Estado anuncia novas
regras para o Plano São Paulo

estabilidade no ajuste de fases, so-
bretudo na transição da amarela
para a verde. Com as novas margens
de capacidade hospitalar e de evo-
lução da pandemia, as regiões ficam
menos sujeitas a alterações de fase
no Plano São Paulo sem uma mu-
dança relevante nesses indicadores.

Dentre os critérios anunciados,
está a alteração do índice de ocu-
pação de leitos de UTI, que atual-
mente precisa estar abaixo de 60%,
para até 75%. A medida permite
que os municípios liberem leitos de
UTI reservados a pacientes graves
com coronavírus para outras espe-
cialidades médicas que tiveram o
atendimento adiado ao longo da
pandemia.

Para garantir que a fase verde – a
quarta menos restritiva nas cinco
etapas do Plano São Paulo – seja
alcançada por regiões que estejam
caminhando para o controle da epi-
demia, qualquer Departamento Re-

gional de Saúde (DRS) ou subregião
deverá passar 28 dias consecutivos
na fase amarela.

Outra atualização é que os indica-
dores de variação das internações
e variação dos óbitos exigirão nú-
meros absolutos por 100 mil habi-
tantes. Os novos índices ainda se-
rão aprovados pelos especialistas
do Centro de Contingência de
coronavírus nesta terça (28), mas
devem ficar abaixo de entre 30 e 40
internações e de três e cinco mor-
tes por 100 mil habitantes.

“Essa calibragem técnica é para
promover estabilidade e só fazer
transições de fase no momento cor-
reto”, declarou a Secretária de De-
senvolvimento Econômico, Patricia
Ellen. “Esses fatores absolutos são
indicadores que têm sido utilizados
mundialmente e que, na discussão
do Centro de Contingência, insistiu-
se nessa ‘trava’ além das quatro
semanas”, completou.

Desde o início do ano, o Litoral
Norte perdeu 5.407 vagas. O pior

desempenho do ano é de
Ubatuba, que fechou 2.074 vagas,
seguido por Caraguatatuba com

1.665 e Ilhabela com o fechamen-
to de 1.050 vagas.

Dados divulgados pelo CAGED (Ca-
dastro Geral de Empregos e Desem-
pregos), ligado ao Ministério da
Economia, apontam que as quatro
cidades do Litoral Norte tiveram um
saldo negativo de 271 vagas de em-
prego em junho, o que representa
um acréscimo de 7% em relação ao
mês anterior. São Sebastião foi a
única que teve um saldo positivo,
com a criação de 14 vagas no mês.
O acumulado do ano é de um fe-
chamento de 5.407 vagas.

Nas cidades da região houve 989
admissões, mas 1.260 pessoas fo-
ram demitidas, o que gerou um sal-
do negativo em junho de 271 vagas,
contra 788 vagas no mês anterior.

O melhor desempenho no mês
foi de São Sebastião, a única que

Emprego formal

Ubatuba é a segunda cidade
do litoral norte com mais perdas

de empregos em junho

apresentou saldo positivo, com cri-
ação de 375 vagas e 361 demis-
sões.

O pior desempenho do mês foi de
Caraguatatuba, que fechou 146 va-
gas de emprego. Foram 345 demis-
sões e 491 demissões.

Ubatuba é a segunda cidade com
maior perda de empregos. Foram
204 contratações e 313 dispensas,
com um saldo negativo de 109 va-
gas.

Ilhabela teve 65 admissões e 95
demissões, o que representa 30

empregos a menos em junho.
No acumulado do ano, o Litoral

Norte perdeu 5.407 vagas. O pior
desempenho do ano é de Ubatuba,
que fechou 2.074 vagas, seguido
por Caraguatatuba com 1.665 e
Ilhabela com o fechamento de
1.050 vagas.  A cidade que teve o
fechamento do menor número de
vagas foi São Sebastião, com me-
nos 618 empregos.

Confira o quadro geral  acima do
mês de junho.

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

Saiba quais são as frutas
permitidas na dieta dos gatos e
quais delas devem ser evitadas

Assim como os humanos, animais
também têm necessidades básicas
e os cuidados com a sua saúde e
principalmente com a sua alimen-
tação são fundamentais para que
eles tenham uma boa vida.

Neste sentido, muitos tutores ain-
da têm dúvida sobre o que realmen-
te os bichanos podem ou não co-
mer, bem como frutas que gatos
podem comer e outros alimentos
que compõem uma alimentação
mais natural.

No entanto, embora pareça que
essa alternativa é mais saudável
para o animal, é importante lem-
brar que o organismo deles não fun-
ciona da mesma forma que o nos-
so e algo que nos faz bem ao ser
humano, pode ser muito prejudici-
al ao animal.

Como as frutas agem no organis-
mo dos gatos

Grande parte das frutas possui
uma alta concentração de
carboidratos e açúcar em sua com-
posição, o que não é muito indica-
do para os felinos.

Isso porque elas podem ser tóxi-
cas para o animal, causando em al-
guns casos danos irreversíveis para
sua saúde.

Algumas frutas não recomenda-
das para gatos podem não só não
fazer bem para eles, mas também
atrapalhar o processo digestivo do
pet, fazendo com que ele absorva
menos proteína do que o necessá-
rio.

Além disso, seu trato intestinal é
muito pequeno, o que diminui con-
sideravelmente a capacidade de di-
gestão de fibras vegetais.

No entanto, não são todas as fru-
tas que fazem mal aos gatos. Há al-
gumas opções que podem comple-
mentar a alimentação dos
bichanos, sem prejudicá-la.

Dentre as frutas que gatos podem
comer, destacam-se algumas op-
ções que podem inclusive, ser be-
néficas para a saúde do animal:

Maçã
Uma das melhores frutas para ga-

tos, a maçã possui alto teor de fi-
bras e baixo teor de gordura e é
indicada justamente para controlar
o peso do animal e melhorar o seu
metabolismo.

Além disso, ela também é uma
importante fonte de vitamina A e C,
que ajuda na manutenção dos os-
sos e dos tecidos do felino.

Para oferecê-la ao pet, o ideal é
que as sementes sejam retiradas,
pois as mesmas contêm ácido
cianídrico e a ingestão desta subs-
tância pode provocar reações no
organismo dele.

Frutas para gatos

Banana
Rica em potássio, a banana tam-

bém é uma boa opção para intro-
duzir a alimentação natural com o
seu bichano.

No entanto, por se tratar de uma
fruta rica em carboidratos e açúca-
res, deve sempre ser oferecida em
pequenas quantidades e intervalos
maiores de tempo, por exemplo a
cada quinze dias.

Melancia
Trata-se de uma fruta com gran-

de potencial de hidratação e que
pode ser oferecida aos felinos, prin-
cipalmente durante o verão, perío-
do em que o calor pode provocar
desidratação dos animais.

Outro benefício do consumo da
melancia está relacionado direta-
mente aos seus nutrientes, pois é
rica em potássio e vitaminas A, B-6
e C, sendo capaz de melhorar as
funções musculares dos animais.

Morango
O morango é uma ótima fonte de

vitamina C – que ajuda a fortalecer
o sistema imunológico -, além de
ser rico em fibras que ajudam a
melhorar o sistema digestivo do
animal.

No entanto, por se tratar de uma
fruta cítrica, é preciso ter certo cui-
dado para incluí-la na dieta do seu
felino. O ideal é ministrá-la vez ou
outra para não ter nenhum proble-
ma.

Melão
Por conter muita água em sua

composição, o melão também está
entre as frutas que gatos podem
comer e, assim como a melancia,
pode ser dada ao bichano para
hidratá-lo, principalmente nos dias
mais quentes.

Pêra
Trata-se de uma fruta rica em fi-

bras, vitamina A e vitamina C, que
também ajuda a fortalecer o siste-
ma imunológico dos gatos, poden-
do ser oferecida como um bom
lanchinho durante o dia.

Mas, assim como as maçãs, deve-

se retirar as sementes pois contém
cianeto e podem ser altamente tó-
xicas para os felinos.

Frutas a serem evitadas:

Enquanto algumas frutas podem
ajudar na saúde dos felinos, existem
outras que podem ser altamente
prejudiciais aos animais. Confira
abaixo quais frutas não podem ser
oferecidas a eles: Uvas; Frutas cítri-
cas (limão, laranja, kiwi) Abacate;
Caqui e Cerejas.

Caso o animal coma alguma des-
sas frutas sem querer, o ideal é rea-
lizar uma consulta em uma clínica
veterinária para verificar sua saúde.
Ainda que não apareçam imediata-
mente, algumas reações podem
surgir após algumas horas, afirma
a veterinária Tatiani Camargo, espe-
cialista em felinos do Vet Quality
Centro Veterinário 24h.

Como oferecer frutas para gatos

O ideal a se fazer é que, caso o pet
não esteja acostumado a ingerir fru-
tas, essa introdução seja feita de
forma gradual.

Comece oferecendo apenas uma
fruta por vez, sempre em pequenas
porções para evitar qualquer reação
negativa no animal.

Opte por colocar uma pequena
quantidade da fruta escolhida em
meio a ração para gatos, para que
ele se acostume com o sabor dife-
rente, lembrando-se sempre de re-
tirar as sementes e cortá-la em pe-
daços pequenos.

Além disso, é importante lembrar
que para uma alimentação mais
balanceada e adequada, deve-se
oferecer as frutas de forma comple-
mentar, ou seja, nunca como fonte
de alimentação principal.

Caso tenha alguma dúvida em re-
lação à outros alimentos, o melhor
a se fazer é consultar um
nutricionista veterinário para que
ele possa lhe orientar de acordo
com as características específicas
do animal.

Repasse total de R$2,5 milhões
foi investido em obras de

infraestrutura e Hospital de
Campanha

Na manhã desta segunda-feira,
27, o deputado Estadual Altair de
Moraes, acompanhado do presi-
dente estadual do partido Republi-
canos, Sérgio Fontellas, estiveram
em Ubatuba para uma reunião com
o prefeito Délcio Sato (PSD) a fim
de conferir os trabalhos executados
com o repasse de recursos para a
cidade, tanto em infraestrutura ur-
bana, como no Hospital de Campa-

Obras

Deputado Altair de Moraes visita
Ubatuba para conferir aplicação de

emendas parlamentares

e-mails: acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, nº 180 - Centro

Galeria Passeio Santa Fé

Em frente ao Hotel Parques Atlântico - Loja 12

Fale conosco, críticas e sugestões.

nha no combate à Covid-19.
No segundo semestre do ano pas-

sado, Sato apresentou uma serie de
reivindicações do bairro
Ipiranguinha, que culminaram em
uma emenda no valor de R$ 500 mil
para investimentos em obras.

Os recursos foram enviados pela
secretaria de Desenvolvimento Re-
gional do Estado e foram aplicadas
na pavimentação e recapeamento
asfáltico das ruas das Promessas,
dos Jeribás e das Flores, que ficam
no referido bairro.

Além disso, com a pandemia da
Covid-19, houve a necessidade da

instalação de um Hospital de Cam-
panha oferecer, além de enferma-
rias para o tratamento de pacien-
tes diagnosticados com Covid-19,
área de recepção e controle de
acesso, laboratório, farmácia, refei-
tório e banheiros com chuveiros
para os profissionais.

O valor global do contrato para o
período de quatro meses é de R$
3.195.304,29, sendo R$ 2 milhões
provenientes de emenda parlamen-
tar também repassadas pelo depu-
tado Altair Moraes.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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Uma das grandes preocupa-
ções de saúde pública são as
doenças Sexualmente
Transmissíveis (D.S.T.), agora
chamadas de Infecção Sexual-
mente Transmissíveis (I.S.T.) por-
que destaca a possibilidade de
uma pessoa ter e transmitir uma
infecção mesmo sem ter sinais
e sintomas.

As Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST) são causadas
por vírus, bactérias ou outros
microrganismos.

Elas são transmitidas, princi-
palmente, por meio do contato
sexual (oral, vaginal, anal) sem
o uso de camisinha masculina ou
feminina, com uma pessoa que
esteja infectada. A transmissão
de uma IST pode acontecer, ain-
da, da mãe para a criança duran-
te a gestação, o parto ou a
amamentação. De maneira me-
nos comum, as IST também po-
dem ser transmitidas por meio
não sexual, pelo contato de
mucosas ou pele não íntegra
com secreções corporais conta-
minadas.

O tratamento das pessoas com
IST melhora a qualidade de vida
e interrompe a cadeia de trans-
missão dessas infecções

As IST podem se manifestar por
meio de feridas, corrimentos e
verrugas anogenitais, entre ou-
tros possíveis sintomas, como
dor pélvica, ardência ao urinar,
lesões de pele e aumento de
ínguas. São alguns exemplos de
IST: herpes genital, sífi lis,
gonorreia, tricomoníase, infec-
ção pelo HIV, hepatites virais B
e C e infecção pelo
Papilomavírus Humano (HPV).

Mas hoje quero destacar o HPV
(sigla em inglês para
Papilomavírus Humano) é um
vírus que infecta pele ou
mucosas (oral, genital ou anal),
tanto de homens quanto de
mulheres, provocando verrugas
anogenitais (região genital e no
ânus) e câncer, a depender do
tipo de vírus. A infecção pelo
HPV não apresenta sintomas na
maioria das pessoas. Em alguns
casos, o HPV pode ficar latente
de meses a anos, sem manifes-
tar sinais (visíveis a olho nu), ou
apresentar manifestações
subclínicas (não visíveis a olho
nu).

A diminuição da resistência do
organismo pode desencadear a
multiplicação do HPV e,

Saúde preventiva

HPV Previna-se!
consequentemente, provocar o
aparecimento de lesões. A mai-
oria das infecções em mulheres
(sobretudo em adolescentes)
tem resolução espontânea, pelo
próprio organismo, em um perí-
odo aproximado de até 24 me-
ses.

As lesões se apresentam como
verrugas na região genital e no
ânus, denominadas tecnicamen-
te de condilomas acuminados e
popularmente conhecidas como
“crista de galo”. Podem ser úni-
cas ou múltiplas, de tamanhos
variáveis, achatadas ou
papulosas (elevadas e solidas).
Em geral, são assintomáticas,
mas podem causar coceira no
local. Essas verrugas, geralmen-
te, são causadas por tipos de
HPV não cancerígenos.

E temos as lesões subclínicas
(não visíveis ao olho nu): podem
ser encontradas nos mesmos lo-
cais das lesões clínicas e não
apresentam sinal/sintoma. As
lesões podem ser causadas por
tipos de HPV de baixo e de alto
risco para desenvolver câncer.

O diagnóstico e tratamento são
gratuitos e ofertados pelo S.U.S.

Temos hoje em nosso municí-
pio este serviço nas unidades
básicas de saúde (E.S.F.), que
consiste na coleta do
Papanicolau para diagnóstico, e
se alterado o tratamento será
realizado se necessário em con-
junto com a Saúde da Mulher.

Saúde da mulher é localizada
no C.E.M. Centro de Especialida-
des Médicas, (Postão) como é
conhecido. Estas mulheres são
encaminhadas para a nossa uni-
dade para realizarem o trata-
mento e acompanhamento, sem
demora, visto a prioridade des-
tes casos.

Nesta unidade temos o progra-
ma chamado SISCOLO, (Sistema
de Informação de Câncer de
Colo), cujos dados são alimen-
tados por mim, uma vez que o
resultado do preventivo realiza-
do pelo S.U.S. que veio alterado
é automaticamente inserido
neste programa pelo laboratório
FOSP, onde solicitamos ao E.S.F.
convocar a paciente para o tra-
tamento e prosseguirmos com
estes dados.

O tratamento consiste em cau-
terizar as verrugas anogenitais
(região genital e no ânus) con-
siste na destruição das lesões se
houver, estas cauterizações po-

dem ser químicas, cirúrgicas e
estimuladoras da imunidade.

Este tratamento pode ser do-
miciliar, com auto aplicação:
imiquimode, (podofilotoxina)
ou ambulatoriais (aplicado no
serviço de saúde: ácido
tricloroacético - ATA, podofilina,
eletrocauterização, exérese ci-
rúrgica e crioterapia), conforme
indicação profissional para cada
caso.

Após o tratamento das lesões
aparentes, seguimos com a su-
pervisão desta paciente, sendo
com coletas de preventivo de
seis em seis meses, se necessá-
rio encaminhamos para a retira-
da de lesão com cirurgia, ou para
o centro especializado de câncer.

O H.P.V. é responsável por pelo
menos 13 tipos que são consi-
derados cancerígenos, apresen-
tando maior risco ou probabili-
dade de provocar infecções per-
sistentes e estar associados a le-
sões precursoras. Dentre os HPV
de alto risco os tipos 16 e 18 es-
tão presentes em 70% dos casos
de câncer do colo do útero.

Já os HPV 06 e 11, encontrados
em 90% dos condilomas genitais
e papilomas laríngeos, são con-
siderados não cancerígenos.

Hoje contamos com a vacina
contra o H.P.V., que é fornecida
nos E.S.F., para meninas de 9 a
14 anos e para meninos de 11 a
14 anos sendo aplicadas duas
doses, assim, futuramente espe-
ramos não ter mais mortes por
câncer de colo, ainda ocorrido
em grande proporção nos dias
de hoje.

Temos um número muito ele-
vado de mulheres com H.P.V.
aqui em Ubatuba, geralmente
entre 150 a 180 mulheres ao ano
disseminando o vírus, muitas
sem preocupação transmitindo
o vírus e prolongando assim a
infecção e avançando pra um
estágio que talvez não tenha
mais volta. Se você leu esta ma-
téria passe esta informação adi-
ante.

Câncer de Colo tem cura.

Previna-se, procure sua unida-

de mais próxima.

Tatiana Mansur

Técnica em Enfermagem

Dentro do Plano de Gestão de
Resíduos Sólidos de
Caraguatatuba, os serviços da
Coleta Seletiva e Ecopontos
reaproveitam cerca de 120 tone-
ladas de material reciclável por
mês. A reciclagem é uma ativi-
dade importante para o meio
ambiente, pois consiste na
transformação de materiais usa-
dos em produtos novos, onde
voltam a fazer parte do sistema
produtivo do material sem a
necessidade de extrair mais re-
cursos naturais.

Outro fator é a redução do lixo
gerado pela população. A
reciclagem reduz cerca de 120
toneladas de resíduos que seri-
am enviadas ao aterro, possibi-
litando uma economia ao muni-
cípio.

A reciclagem também propor-
ciona qualidade de vida, uma
vez que gera empregos por meio
das cooperativas. Em
Caraguatatuba, 20 famílias so-
brevivem deste trabalho. Caso
da Cícera Laureane da Silva que
há quase 20 anos mantém o sus-
tento da família através da
reciclagem.

Ela conta que mora com os
quatro filhos e se não fosse o
trabalho na cooperativa estaria
desempregada. “É importante
que cada vez mais a população
tenha a consciência de separar
o lixo porque colabora com o
meio ambiente, mas também
ajuda as famílias a tirarem seu
sustento. O que é jogado fora
vira renda para gente, é muito
importante”, contou Cícera.

A Prefeitura de Caraguatatuba,
por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca
(SMAAP), tem aproximado os
serviços de Coleta Seletiva e dos
Ecopontos da comunidade.

Em três anos, o território de
abrangência da Coleta Seletiva

Coleta seletiva

120 toneladas de material são
reaproveitados por mês através da
coleta seletiva em Caraguatatuba

porta a porta passou de 16%
para 90%. Atualmente, 1.550
logradouros são atendidos pelo
serviço em todas as três regiões
do município.

A programação completa da
Coleta Seletiva pode ser
acessada no link: http://
www.caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/coletaseletiva/

Outra opção são os Ecopontos
instalados em três locais estra-
tégicos da cidade. Materiais que
normalmente seriam descarta-
dos irregularmente em vias pú-
blicas têm a destinação correta,
onde munícipes podem levar
voluntariamente os materiais no
espaço.

O aposentado Edson Luis mora
no bairro Martim de Sá e tem o
hábito de levar os materiais ao
Ecoponto mais de uma vez por
semana. “Além de tudo, é uma
questão de saúde pública, mui-
to importante para o crescimen-
to da cidade. Espero que um dia
vire hábito para todos, pois a
geração de lixo será mínima”,
disse.

Os Ecopontos não recebem lixo
orgânico, animais mortos e lixo
hospitalar, contaminantes e quí-
micos. Volumes acima de 1
metro cúbico devem ser encami-
nhados para empresas

recicladoras ou aterros privados
licenciados.

O principal objetivo da Prefei-
tura é manter a cidade limpa e
bem cuidada, zelando pelo bem
estar de todos, evitando possí-
veis alagamentos e proliferação
de doenças associadas ao mau
armazenamento de resíduos.

Os Ecopontos colaboram com
a natureza, com a cidade e com
os próprios habitantes, portan-
to, é necessária a participação
de todos.

Serviço

– Ecoponto Golfinhos: Alame-
da dos Corais / Funcionamento:
segunda a sábado, das 8h30 às
17h.

– Ecoponto Martim de Sá: Rua
Carijós, 170, no bairro Martim
de Sá – próximo a Praça do
ParCão.  Funcionamento: segun-
da a sábado, das 8h30 às 17h e
também aos domingos, das 8h
às 12h.

– Ecoponto Massaguaçu: fica
entre a esquina da Avenida An-
tônio de Lucca e Avenida Três.
Funcionamento: segunda a sá-
bado, das 8h30 às 17h e também
aos domingos, das 8h às 12h.

Os Ecopontos fecham para al-
moço, das 12h às 13h.
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Websérie

Ainda há esperanças para a
humanidade? Ao gerarem um
filho, essa foi a pergunta que in-
comodou aos artistas Sabrina
Sanfelice e Rafa Carvalho, mora-
dores de Campinas, SP. Valia a
pena trazer mais alguém para
este mundo? Pois depois de uma
gravidez de risco e cheia de in-
tempéries (Rafa chegou a levar
um tiro à queima-roupa duran-
te o período, que surpreenden-
temente não o acertou), nasceu
Fé, um bebê cheio de vida e, jun-
to com ele, o projeto Andar com
Fé, cuja websérie estreou na sex-
ta (31), às 19h em transmissão
no YouTube.

A questão central de todo o
projeto é: onde estão os legados
humanos, que possam justificar
a nossa fé na vida? Quais são as
pessoas, coisas e lugares que
podemos conhecer para seguir-
mos esperançosos no futuro?
Pai e mãe então saem andando
com o filho, em busca desses
encontros. O primeiro episódio
da websérie foi gravado há exa-
tamente 1 ano, na primeira vez
de Fé no mar. O lugar escolhido
foi o litoral norte de São Paulo,
praias de Caraguá e Ubatuba.

Sabrina e Rafa são ambos ar-

Com cenas gravadas em
Ubatuba, família de artistas
lança websérie inovadora

tistas e educadores. Versáteis,
trabalham com múltiplas lingua-
gens. E a partir do tema princi-
pal, se aprofundam em assuntos
como maternidade, paternida-
de, infância, casa, saúde, ecolo-
gia, bem-estar, cidadania,
espiritualidade, hábitos, cultu-
ra... e viagem. O nomadismo faz
parte da essência do casal e tam-
bém fundamenta o projeto. Tan-
to que, depois da gravação do
episódio especial de estreia, a
primeira temporada seria pro-
duzida inteira fora do país, en-
tre países como Alemanha,
Polônia e Noruega. A família ti-
nha uma turnê de três meses
agendada pela Europa. A partir
de convites de universidades e
da Primavera Literária Brasileira,
surgiram outros para exposi-
ções, performances e oficinas
que fariam. Aproveitariam este
contexto para as gravações; mas
tudo foi por água abaixo com a
pandemia mundial do Covid-19.

O mergulho então foi para den-
tro de casa mesmo. Com a mai-
oria dos trabalhos cancelados,
dentro e fora do Brasil, a família
começou a cultivar a própria
comida no quintal e a documen-
tar toda a experiência desta qua-

rentena. A websérie é apenas
uma das vertentes do conceito
transdisciplinar e multimídia de
Andar com Fé, que pode ser
acompanhado pelas redes soci-
ais Facebook e Instagram
(@projetoandarcomfe), além de
seu canal no YouTube
( w w w . y o u t u b e . c o m /
andarcomfe) onde ocorre a
transmissão desta sexta-feira,
quando o público poderá falar
ao vivo com a família por um
chat durante toda a exibição, e
que será seguida de uma live
para expandir a conversa sobre
a estreia e o projeto como um
todo.

Agora, a pergunta ainda não
respondida é: por que inovado-
ra? Segundo Sabrina, o casal
pesquisou muito e, embora haja
bastante conteúdo sendo pro-
duzido atualmente sobre os te-
mas isolados, não há tanto ma-
terial dedicado à complexidade
da trama desses assuntos reuni-
dos, influenciando constante-
mente uns aos outros. Rafa afir-
ma ser um atrevimento o que
fazem: ser tão infinitos e
integradores em tempos tão
cronometrados e divididos. No
entanto destaca: “não há como
evoluirmos pessoal e socialmen-
te sem a noção integral de quem
somos e de quem podemos ser;
e se a inovação serve para apri-
morar os caminhos ou até inven-
tar novos, é exatamente isso que
estamos realizando”.

O episódio de estreia segue dis-
ponível depois, no YouTube. E
novos conteúdos têm sido pro-
duzidos diariamente nas redes e
perfis do projeto.

Serviço
FÉ NO MAR - EPISÓDIO DE

ESTREIA DA WEBSÉRIE ANDAR
COM FÉ

Quando: Sexta-feira, 31 de ju-
lho, 19h.

Onde: YouTube, canal do pro-
jeto (www.youtube.com/
andarcomfe)

*ou no link direto para a
estreia: https://youtu.be/
lZvxcG8Fy8s

Classificação Livre / Evento
online e gratuito

Trailer: https://youtu.be/
4TFGgmvmXeQ

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

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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão

impressa. Ela estará disponível em nosso site (https://

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Acompanhe nossas publicações na internet.
acesse: htpps//acidadeubatuba.com.br
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Habitação

A Prefeitura de Ubatuba já ini-
ciou a demolição das antigas
moradias das famílias que mu-
daram para o novo Conjunto
Habitacional do CDHU, o
Ubatuba G. Trata-se de uma
ação conjunta da secretaria de
Assistência Social, juntamente
com a secretaria de
Infraestrutura.

Além de serem locais inade-
quados para ocupação, como
áreas de risco de desastres na-
turais ou de preservação per-
manente, a própria estrutura
das antigas moradias apresen-
tava perigo para os habitantes,
visto que eram muito precári-
as.

É importante destacar que to-
das as famílias, no momento em
que saíram de suas antigas re-
sidências, foram cons-
cientizadas deste processo, in-
clusive, assinando um termo

Moradias desocupadas pelos
novos moradores do
CDHU são demolidas

Registros da entrega dos 146 apartamentos do Ubatuba G, no dia 16 de julho de 2020.

reconhecendo que o imóvel se-
ria demolido assim que a mu-
dança para o novo lar fosse efe-
tuada.

De acordo com a secretaria de
Assistência Social de Ubatuba,
o objetivo é a desocupação de-
finitiva dessas áreas, após ga-
rantir novas moradias aos con-
templados pelo empreendi-
mento do CDHU.

“As pessoas estão indo morar
lá (no CDHU) e, paralelamente,
já estamos fazendo a demolição
da antiga moradia, principal-
mente, porque essas pessoas
residiam em áreas de risco ou
áreas de preservação
ambiental, ou seja, locais que
não deverão ser novamente
ocupados. A demolição imedi-
ata evita que novas famílias se
instalem no local”, explicou o
secretário da pasta, Roberto
Tamura.

Mais sobre o Ubatuba G
O empreendimento faz parte

do Programa de Recuperação
Socioambiental da Serra do
Mar, que viabi liza o
reassentamento de famílias re-
sidentes na Zona de Amorteci-
mento do Parque, em área de
preservação ambiental e de ris-
co em núcleos situados no par-
que estadual da Serra do Mar,
na região Norte do município,
assim como nos bairros
Sesmaria, Cachoeira dos Maca-
cos e Vale do Sol.

O trabalho de cadastramento
e análise foi feito pela Compa-
nhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Esta-
do de São Paulo (CDHU), em
parceria com as secretarias de
Assistência Social e de Habita-
ção e a Defesa Civil.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

A secretaria de Assistência
Social  da Prefeitura de
Ubatuba recebe denúncias em
relação a pessoas que possam
estar fornecendo informações
falsas para se enquadrar nos
critérios de inclusão no pro-
grama de moradias do empre-
endimento Ubatuba G, da
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano
(CDHU) do Estado de São Pau-
lo.

A identidade do denuncian-
te será preservada sempre que
solicitada e uma equipe é en-
viada para averiguar a infor-
mação. Enquanto as informa-
ções são verificadas, o cadas-
tro do denunciado fica tempo-
rariamente suspenso e, caso
seja confirmada a denúncia, o
cadastro é cancelado. Já nos
casos em que as informações
da denúncia não procedam, o
cadastro continua a ser pro-
cessado normalmente.

Atualmente, para ser con-

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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão

impressa. Ela estará disponível em nosso site (https://

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Irregularidades

Assistência Social orienta
sobre denúncias em relação

a programa de moradias

templado pelo programa é ne-
cessário que a família:

a) Esteja residindo em área de
risco ou área de preservação
permanente;

b) Tenha a renda mínima to-
tal de um salário mínimo;

c) Autorize a demolição do
imóvel;

d) Nunca tenha sido contem-
plado por outro projeto
habitacional no território naci-
onal.

A denúncia pode ser formali-
zada junto à sede da secreta-
ria de Assistência Social, na rua
Paraná, 375 – Centro, de se-
gunda a sexta-feira, no horário
das 9 às 15 horas, ou pelos te-
lefones 3834-3500 e 3834-
3520.

A secretaria informa ainda
que, na atual gestão, iniciada
em 01 de janeiro de 2017, ne-
nhum outro cadastro para pro-
grama de moradia foi realizado,
apenas este, que é em parceria
com o CDHU, vinculado ao go-
verno do Estado de São Paulo.

Cerca de 24.500 desovas e mais de
dois milhões de filhotes. Este é o
resultado da 40ª temporada
reprodutiva das tartarugas mari-
nhas monitorada pelo Projeto
Tamar/Fundação Pró-Tamar, que
conta com o patrocínio da
Petrobras desde 1982.

A temporada 2019/2020 foi um
pouco mais curta que o normal. As
ações de monitoramento estavam
previstas para serem realizadas até
o final do mês de julho, mas as equi-
pes precisaram readequar os traba-
lhos em função das medidas de se-
gurança adotadas por causa da
pandemia do Covid-19. Mesmo sem
cobertura integral, o número de
desovas e de filhotes protegidos ul-
trapassou as expectativas dos pes-
quisadores do Projeto Tamar/Fun-
dação Pró-Tamar e foi maior que o
observado na temporada anterior
(2018/2019), quando foram
registradas 24.000 desovas e um
milhão e meio de nascimentos.
Cada período de reprodução tem
suas especificidades e preponde-
rância de algumas espécies em de-
trimento de outras, já que algumas
se reproduzem anualmente e ou-
tras são bianuais, por exemplo.

O sucesso na proteção desses ani-
mais deve-se não só pelo desenvol-
vimento do trabalho de pesquisa,
mas também pela colaboração das
comunidades costeiras. Elas deixa-
ram de explorar as tartarugas para
serem aliadas do processo
reprodutivo e de conservação des-
tas espécies, resultado das ações de
educação e sensibilização desenvol-
vidas pelo Projeto Tamar/Fundação

Monitoramento

Projeto Tamar comemora
sucesso da 40ª temporada

reprodutiva

D
iv

u
lg

aç
ão

Pró-Tamar nos últimos 40 anos.
O trabalho conjunto tem propor-

cionado que as populações das cin-
co espécies de tartarugas marinhas
que se reproduzem no Brasil - tar-
taruga-oliva (Lepidochelys
olivacea), tartaruga-cabeçuda
(Caretta caretta), tartaruga-de-pen-
te (Eretmochelys imbricata), tarta-
ruga-de-couro (Dermochelys
coriacea) e tartaruga-verde
(Chelonia mydas) - apresentem si-
nais de recuperação que podem ser
observados pelos totais de desovas
registradas a cada temporada, por
exemplo.

Sobre o Tamar: O Projeto Tamar
começou a proteger as tartarugas
marinhas no Brasil em 1980. A Fun-
dação Pró-Tamar executa a maior
parte das ações descritas no Plano
de Ação Nacional para a Conserva-
ção das Tartarugas Marinhas (PAN).

A Petrobras é a patrocinadora ofici-
al do Projeto Tamar/Fundação Pró-
Tamar, por meio do Programa
Petrobras Socioambiental. O Tamar
trabalha na pesquisa, proteção e
manejo das cinco espécies de tar-
tarugas marinhas que ocorrem no
país, todas ameaçadas de extinção:
tartaruga-cabeçuda (Caretta
caretta), tartaruga-de-pente
(Eretmochelys imbricata), tartaru-
ga-verde (Chelonia mydas), tartaru-
ga-oliva (Lepidochelys olivacea) e
tartaruga-de-couro (Dermochelys
coriacea). O projeto protege cerca
de 1.100 quilômetros de praias e
está presente em 25 localidades,
em áreas de alimentação, desova,
crescimento e descanso das tarta-
rugas marinhas, no litoral e ilhas
oceânicas dos estados da Bahia,
Sergipe, Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Espírito Santo, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Santa Catarina.

O Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) está com seleção aberta
para o Programa Criativ@s-SP. Ao
todo, o programa disponibiliza 40
vagas para empreendedores cultu-
rais que queiram se preparar para
inscrição de projetos para editais e
conhecer na prática ferramentas
que poderão auxiliá-lo na gestão
dos projetos.

Os interessados em realizar a pré-
inscrição devem preencher o for-
mulário disponível no link: https://
forms.gle/jLG87xMmaywRvdh29.
Serão oito encontros coletivos e
mentorias individuais que ocorre-
rão de forma virtual para ajudar os
participantes a colocarem suas
ideias de projetos em prática.

Os encontros coletivos serão rea-
lizados às segundas e terças-feiras
do mês de  agosto, das 15h às 17h.
As mentorias serão agendadas indi-
vidualmente com cada participan-
te.

A pré-inscrição não garante a vaga
ao interessado. Por isso, é impor-
tante que o candidato fique aten-
to, pois a equipe do Sebrae entrará
em contato para confirmar a parti-
cipação. Em caso de dúvidas entre
em contato pelo e-mail:
jenifersb@sebraesp.com.br.

Confira abaixo o cronograma e
conteúdo programático:

Dia 03/8 – 15h às 17h – Como
transformar ideias em projetos?

Empreendedorismo cultural

Sebrae abre inscrições para o
“Programa Criativ@s” voltado

a empreendedores culturais

Conheça a ferramenta Canvas (fer-
ramenta de gerenciamento estraté-
gico, que permite desenvolver e
esboçar modelos de negócio novos
ou existentes) e saiba como ela
pode ajudar na formulação do seu
projeto.

Dia 04/8 – 15h às 17h – Controles
financeiros: o que é e como usar o
fluxo de caixa? Aprenda como o
controle desta ferramenta pode aju-
dar na gestão do seu projeto, des-
de o orçamento até a prestação de
contas.

Dia 10/08 e 11/08 – 15h às 17h –
Plataformas digitais, redes sociais e
marketing digital. Saiba como fazer
um plano de divulgação e como fer-
ramentas de marketing podem aju-
dar na promoção do seu projeto.

Dia 17/08 – 15h às 17h – Obriga-

ções do MEI (microempreendedor
individual), contratos de prestação
de serviços e direito autoral. Quais
aspectos legais é preciso saber para
o bom andamento do meu proje-
to?

Dia 18/08 – 15h às 17h – Como fi-
nanciar o meu projeto? Conheça
mais sobre editais, leis de incenti-
vo, crowdfunding (financiamento
coletivo) e linhas de crédito.

Dia 24/08 – 15h às 17h – Como
apresentar o seu projeto? Conheça
a técnica do pitch (ferramenta uti-
lizada por empreendedores para
“vender” o projeto da sua empre-
sa) e saiba como ela pode te aju-
dar.

Dia 25/08 – 15h às 17h – Encerra-
mento: boas práticas e participação
de convidados.

Levantamento realizado pela ad-
ministração da Casa de Saúde Stella
Maris entre 21 de março e 27 de
julho aponta que 468 pacientes fo-
ram atendidos com diagnóstico sus-
peito ou confirmado de Covid-19.

Deste total de pessoas com
síndrome respiratória aguda aten-
didos na Santa Casa, 167 pacientes
estiveram internados na Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI Covid-
19), onde 85 pacientes receberam
alta para a Enfermaria (51%).

Na Enfermaria de isolamento res-
piratório (Enfermaria – Covid-19),
301 pacientes foram internados
neste mesmo período, sendo que
179 pacientes receberam alta e es-
tão em casa (59%). Os demais paci-
entes que compõem este grupo fo-
ram transferidos para outros seto-
res do hospital, para outras unida-
des de tratamento ou foram a óbi-
to.

A taxa de mortalidade dentro da
UTI de isolamento respiratório é de
23,39%, desde o início da pandemia
até o momento.

Segundo dados do Ministério da
Saúde (https://covid.saude.gov.br/
), a taxa de mortalidade nacional é
de 42.1% e a taxa de mortalidade

Saldo positivo da pandemia

51% dos pacientes com Covid-19 já saíram da UTI na Casa de Saúde Stella Maris
do Estado de
São Paulo é de
47.2%.

Caraguatatuba
tem, hoje, 925
casos confirma-
dos de Covid-19
e 668 recupera-
dos da doença.
Outros 328 ca-
sos estão em in-
vestigação. São
53 mortos por causa dessa
pandemia – 51 pessoas do municí-
pio e duas de outras localidades.

Estrutura

Desde o início dos primeiros ca-
sos do novo coronavírus, a Prefei-
tura de Caraguatatuba estruturou a
rede municipal de saúde para aten-
der a população.

Na Casa de Saúde Stella Maris fo-
ram criados mais 39 leitos, sendo
sete na Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), 20 de Enfermaria Adulta e
12 de Enfermaria Infantil.

A Unidade de Pronto Atendimen-
to – UPA Centro foi destinada so-
mente para atender casos do novo
coronavírus e síndrome gripal. No

local, há 80 leitos de emergência,
dos quais 22 com respiradores.

O Centro de Especialidades Médi-
cas e Odontológicas (CEM/CEO) foi
adaptado para atendimentos de
outras patologias que não sejam
Covid-19 ou síndrome gripal.

A UPA Sul atende as ocorrências
de rotina, mas também separou um
espaço para casos de Covid-19 e
síndrome gripal, com três leitos e
respiradores, assim como a UPA
Norte, com dois leitos e respirado-
res.

A cidade também conta com 20
leitos de UTI e 10 de Enfermaria no
Hospital Regional do Litoral Norte,
no bairro Pontal de Santamarina.

Foto: Divulgação/PMC
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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  8 e 9 de agosto, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Reconhecida em Ubatuba e fora
da cidade como uma escola de dan-
ça de referência, a Experimental de
Dança de Ubatuba dá mais um pas-
so no seu crescimento. Em meio à
pandemia, muda de endereço e
apresenta seu novo espaço: o
Shopping Fluir, na Avenida Iperoig,
ocupando todo o 1º andar, onde
funcionava o Boliche.

Sem a possibilidade de poder fun-
cionar por conta do cenário atual
em relação ao novo coronavírus, a
diretora da Experimental, Brisa Di-
amante, fez o anúncio da mudança
com exclusividade aos alunos e fa-
miliares por meio de um vídeo no
canal exclusivo que tem no
Instagram. Em seguida, a equipe
anunciou nas redes sociais para o
público em geral. E a aceitação foi
unânime.

A escola sempre teve a preocupa-
ção em proporcionar uma ótima
experiência aos seus alunos, fami-
liares e à sua equipe, desde o aten-
dimento às aulas de dança. E o novo
espaço preza por isso, com instala-
ções modernas, ambientes arejados
com ventilação natural, facilidade
para que os pais possam estacionar
os seus carros, proximidade a boas
lanchonetes e ao Teatro Municipal
de Ubatuba, além de ser de frente
para o mar.

A mudança para o novo espaço
surpreendeu positivamente não só
os pais e alunos, mas toda a equi-

Experimental de Dança
muda de endereço e

apresenta seu novo espaço

pe, que identificou a quantidade de
benefícios que vão contribuir para
um maior conforto no dia a dia. “Re-
ceber os alunos nesse novo espaço
e proporcionar aulas num ambien-
te tão confortável é muito estimu-
lante. A Experimental sempre se
preocupa com o bem-estar de to-
dos. Tenho orgulho em trabalhar
em uma empresa assim”, comenta
Fred Bruneira, que é bailarino e pro-
fessor na escola.

Agora é aguardar a possibilidade
de retornar às atividades
presenciais para que todos possam
conhecer o novo espaço da Experi-
mental pessoalmente. Por enquan-
to, a escola segue com as aulas
online, com a equipe toda compro-
metida em levar dança de qualida-
de, além de alegria e acolhimento
para todos seus alunos.

“Estamos preparando o novo es-
paço da Experimental de forma que
fique ainda mais gostoso e acolhe-
dor para os nossos alunos e seus
familiares para quando for possível
reabrir. Além disso, aproveitamos
para realizar todas adequações ne-
cessárias para a retomada, preven-
do os protocolos de higiene e segu-
rança que seguiremos com rigor na
luta contra a disseminação do novo
coronavírus. Temos o compromis-
so com a saúde e bem-estar das
pessoas que fazem parte da nossa
vida e tudo que estiver ao nosso al-
cance vamos fazer nesse sentido.”

diz Brisa Diamante, diretora da Ex-
perimental.

Serviço
Novo endereço da Experimental

de Dança de Ubatuba:
Av. Iperoig, 166 - 1° andar
Atendimento pelo WhatsApp: (12)

99798-1440 ou pelo e-mail:
contato@experimentaldedanca.com.br

Para saber mais sobre a escola:
www.experimentaldedanca.com.br

Diretora da Experimental, Brisa
Diamante

O 15º Caraguá a Gosto começa
neste sábado (01/08) e prosse-
gue até 7 de setembro. Neste
ano, mesmo com as adaptações
devido à pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), o festival
gastronômico tem novos partici-
pantes e categorias inéditas.

Para evitar aglomerações, o for-
mato escolhido para esta edição
foi o delivery. Os pedidos pode-
rão ser feitos pelo aplicativo de
celular Litoral da Mesa. Ao todo,
50 estabelecimentos foram sele-
cionados na Secretaria de Turis-
mo e o público terá a oportuni-
dade de degustar, ao todo, 79
pratos e ainda, duas categorias
inédita, Gelatos e Confeitaria.

A secretária de Turismo, Maria
Fernanda Galter Reis, explica
que a proposta do Caraguá a
Gosto sempre foi ser um atrati-
vo turístico para a baixa tempo-
rada, mas neste ano terá uma
função mais local devido à Covid.

“Os comerciantes entenderam
o propósito principal que era
movimentar as casas nesta épo-
ca de Covid-19 e a adesão foi
maciça, inclusive, com estabele-
cimentos que entraram pela pri-
meira vez”, explica Maria
Fernanda.

Ela acrescenta, ainda, que o
prefeito Aguilar Junior apoiou o
novo formato não só como for-
ma de favorecer e ajudar o co-
mércio local do ponto de vista
econômico, mas também para
dar mais ânimo neste momento
tão difícil para todos. “Um even-
to tão tradicional não poderia
deixar de ser realizado”.

De acordo com a Secretaria de
Turismo, caso durante a realiza-
ção do evento as condições da
retomada venham a permitir o
término das restrições para aber-
tura de restaurantes, bares e si-
milares, os pratos poderão ser
consumidos no local, mas o pe-
dido e votação serão exclusiva-
mente através do aplicativo Lito-
ral na Mesa.

Confira os estabelecimentos

participantes por categoria:
Carnes e Aves: Acabana Pizza

Bar, Alegro Sushi Pizzar Bar, Bar
do Julinho, Gamboa Pizza Bar,
Restaurante Mar & Terra, Mia
Nonna Massas, Panqueca & Cia,
Skina Chiken, Taller Gastronomia

15º Caraguá A Gosto Delivery
começa no sábado com

a participação de
50 estabelecimentos

e Villa Gourmet.

Comida de Boteco & Sabores

de Praia: Acabana Pizza Bar,
Água Doce Cachaçaria, Arma-
zém Prosa e Poesia, Balaio
Caiçara, Embarque Bar e Restau-
rante, Kiosk 46 Ferragut, Mala &
Cuia Empório Café, Quiosque do
Marquinhos 47, Rock Bar, Skina
Chicken e Villa Gourmet.

Culinária Internacional: Alegro
Sushi Pizzar Bar, Empadas do
Villaça, Epeticho, Japa Pizza,
Japa Prainha, Kadu Lanches,
Kamisama Japanese Food, Kintal
do Marquinhos, Mia Nonna
Massas, Narigatô Sushi, Nori
Sushi, Restaurante Caiçaras,
Taller Gastronomia, Texas Sushi
e Zanfredo Ristorante.

Frutos do Mar: Embarque Bar
& Restaurante, Gamboa Pizza
Bar, Kamisama Japanese Food,
Restaurante Mar & Terra, Nori
Sushi, Quiosque do Marquinhos
47, Restaurante Caiçaras, Res-
taurante Tapera Branca, Texas
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Sushi, Toca do Robalo e Zanfredo
Ristorante.

Lanches Artesanais: Balaio
Caiçara, BBB Hamburgueria,
Bistrô Zen, Espeticho, Guará
Burguer, Kadu Lanches, Rei
Burgues, Resenha’s
Hamburgueria e Pizzaria, Rock
Bar, Santo Suco, Tico’s Burger e
Toca do Robalo.

Pizzas: A Invenção Ristorante
Música Bar, Aí Sim Teles, Ideal
Pizzaria, Japa Pizza, Kintal do
Marquinhos, Officina das Pizzas
Centro e Massaguaçu, Pizzaria
do Neno e Resenha’s
Hamburgueria e Pizzaria.

Gelatos: Docas Açai, Sorveteria
Mamalu, Santo Suco e Tico’s
Burger.

Confeitaria: A Invenção
Ristorante Música Bar, Bistrô
Zen, Café D’ary, Mala & Cuia
Empório Café, Officina das Pizzas
– Centro, Sodiê Doces e Tapi Li-
toral.

A PMA Brasil - representante da
indústria de Flores, Frutas, Legu-
mes e Verduras - lança um e-book
com 71 receitas fáceis e nutritivas,
para incentivar uma alimentação
saudável, com o objetivo de con-
sumir mais FLV que são alimentos
essenciais para uma alimentação
equilibrada, pois contém vitami-
nas, minerais, fibras e fortalecem
o sistema imunológico. Afinal, a
OMS recomenda ingestão diária de
400g de FLV e no Brasil consome-
se somente 150g.

“O E-book é para ser divulgado
por toda cadeia, inclusive inspiran-
do equipes de marketing do varejo
em suas campanhas de comunica-
ção com o consumidor final. As re-
ceitas são simples, para o dia a dia,
como salada de cogumelos com
pera e gorgonzola, bolo de mexeri-
ca, hamburguinho de grão de bico
até um molho pesto”, explica
Valeska de oliveira, representante
da PMA no Brasil.

O e-book de “Receitas Especiais
Associados – criado por quem en-
tende de alimento” é gratuito e
basta acessar o link e salvar o pdf –
https://bit.ly/E-BookReceitas-01

Alimentação saudável

E-book gratuito traz receitas fáceis
com frutas, legumes e verduras


