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O Governado do Estado
anunciou na sexta (19), a 22ª
reclassificação de regiões no
Plano São Paulo de controle da
pandemia. A piora nos índices
de avanço do coronavírus no
interior deixa as áreas de
Araraquara, Barretos, Bauru e
Presidente Prudente na fase

Litoral Norte permanece
na fase laranja na 22ª

reclassificação do Plano SP

vermelha, com restrição total de
comércios e serviços não
essenciais. Houve melhora nas
regiões de Franca, que avança
para a etapa laranja, e Sorocaba,
que progride para a fase
amarela.

A região de Taubaté, que
integra as cidades do Litoral

Norte, permanece na fase
laranja. A reclassificação começa
a valer a partir de segunda-feira,
22 de fevereiro e podem ser
revista na próxima semana se os
índices de contaminados e
ocupação de leitos for alterada.
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A falta de vacinas é uma das
questões preocupantes em
Ubatuba. Até o momento, o
município recebeu um total de
3.956 doses da vacina (640 da
Astrazeneca/Fiocruz e 3.316 da
Coronavac/Butantan), sendo
que o número de doses envia-
do para vacinar a população
idosa acima de 85 anos é insu-
ficiente para cobrir a estimati-
va de população de Ubatuba
nessa faixa etária.

E apesar da diminuição do
percentual de ocupação das
UTIs adulto e pediátrica para
60,4% em nossa região, a sen-
sação de melhora é aparente já
que esse percentual se deve à
ampliação de leitos temporári-
os.

Quanto a volta às aulas, a Pre-
feitura de Ubatuba decidiu re-

Reunião do Comitê da
Covid-19 de Ubatuba debate
vacinação e volta às aulas

Forte chuva acompanhada de
rajadas de ventos de 89 a 102
km/hora atingiram o município
de Ubatuba na tarde da terça-
feira, 16, provocando queda de

tomar as aulas presenciais da
rede pública municipal de ensi-
no em 1º de março de 2021,
conforme previsto no decreto

nº 7553, de 1º de fevereiro de
2021.

Outros detalhes na pág. 3

Defesa Civil contabiliza danos
após forte chuva do dia 16

cerca de 100 árvores, desalojan-
do uma família do bairro Pedrei-
ra Alta e provocando interdição
de trechos das estradas do Rio
Escuro e do Cambucá bem como

interrupções do fornecimento
de energia elétrica. Não houve
registro de pessoas feridas, mor-
tas ou desaparecidas.

Pág. 6

No próximo final de
semana, a Experimental
irá promover o “Imersão
em Jazz – Uma
complementação para
formação de professores”.
Trata-se de um programa
híbrido de três dias
intensos de aulas teóricas
e práticas sobre a vertente
do Jazz Dance
comandadas por
profissionais renomados
na área da dança no Brasil.

O evento é totalmente
gratuito aos participantes,
os quais passaram em
janeiro por um acirrado
processo seletivo para que
cada um pudesse garantir
a sua vaga.

 Os detalhes estão na

página 7.

Experimental de Dança
promove evento de formação

para professores com
profissionais renomados

Petrobras anuncia aumento
médio da gasolina e do diesel

A Fundart – Fundação de Arte e Cul-

tura de Ubatuba tem nova diretora cul-

tural. A atriz, diretora e produtora cul-

tural, Marcia Max (foto), assume o car-

go com a responsabilidade de atender

a demanda do setor artístico-cultural,

cada vez mais em expansão no municí-

p io .  A lém da  d i retor ia  cu l tura l  da

Fundart, Marcia estará à frente da ges-

tão cultural do Teatro Municipal Pedro

Paulo Teixeira Pinto.

Outros detalhes na pág. 8

Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba
apresenta nova diretora cultural
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Aviso importante
Em virtude da adoção de novos hábitos com a pandemia, as

tradicionais edições semanais impressas passaram a circular
somente em versão digital.

Todas as edições estão disponíveis em nosso site “Jornal A
Cidade Ubatuba” (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/
).

Após identificar a edição pela capa, data ou numeração,
clique uma vez e acesse seu inteiro conteúdo em “Acesse
AQUI a edição completa para leitura”.

Joga no lixo

Jornal A Cidade
Há 35 anos levando

informação com credibilidade e transparência.

O panorama que vemos hoje, pra-
ticamente um ano depois do início
da contaminação do planeta pelo
coronoavírus, é bem diferente do
que se divulgou em relação ao seu
impacto no meio ambiente. Inicial-
mente foi estimado e amplamente
divulgado que o isolamento social
estava deixando as ruas, os rios,
mares e oceanos mais limpos, as-
sim como o ar que respiramos. Fo-
tos da Nasa mostrando o planeta
bem menos poluído em relação ao
ano anterior endossava a boa notí-
cia.

Mas foi só o pessoal isolado den-
tro de casa ficar entediado e resol-
ver renovar os ambientes que pas-
saram a fazer reformas, trocar os
móveis, os eletrodomésticos e a jo-
gar tudo aquilo que acumularam
sem perceber e por anos e anos tal-
vez, da porta pra fora. O lixo, os
bens inservíveis, com seu descarte
irregular, não só voltou a poluir
como voltou em grande escala. Foi-
se o tempo em que o problema
eram as latinhas, os lacres e as gar-
rafas pets largadas nas praias. A era
atual é de televisores, geladeiras,
camas box e ar condicionados afun-
dado nos rios na calada da noite e
que a sábia maré dos oceanos ao
recebe-los vez ou outra se revolta
e os traz de volta à praia largando-
os como cachorro perdido em bus-
ca de seu dono.

Mas há agora um novo poluente
potente do planeta: as máscaras e
luvas descartáveis.

Estima-se dos 52 bilhões de más-
caras produzidas em 2020, 1,5 bi-
lhão delas foram parar nos oceanos
gerando entre 4.680 e 6.240 tone-
ladas métricas de poluição marinha
por materiais plásticos.

Segundo a OceansAsia, as másca-
ras demoram até 450 anos para se
decompor em microplásticos.

Tem noção do que é isso? Em 450
anos quanto estrago não faz aos
ecossistemas marinhos? Sem falar
na fauna.

Não é de hoje que os equipamen-
tos de proteção individual (EPIs)
têm sido encontrados em oceanos
do mundo, como em Hong Kong, na
França, na Inglaterra e no Brasil.
Segundo especialista, o descarte
incorreto das máscaras e luvas pode
levar a contaminações pela covid-
19, além de impactar diretamente
a vida marinha, podendo causar a
morte de animais que porventura
ingiram os itens.

Entendeu que causa “Só” a mor-
te? Mas quem se importa?

O professor Alexander Turra, do-
cente do Departamento de Oceano-
grafia Biológica do Instituto Ocea-
nográfico da USP e coordenador da
cátedra Unesco para
Sustentabilidade do Oceano, alerta
que há graves riscos quanto ao im-
pacto do descarte incorreto dos
EPIs nos oceanos, uma vez que os
organismos marinhos têm o poten-
cial de ingerir esses materiais. A lon-
go prazo, a degradação desses itens
gera fragmentos chamados de
microplásticos e, por serem meno-
res, são facilmente ingeridos pelos
variados animais marinhos: “A
ingestão desses resíduos leva, nor-
malmente, a uma falsa sensação de
que o organismo está saciado em
termos de alimentação e isso leva
os animais a um processo de inani-
ção que acaba, muitas vezes, levan-
do à morte”.

As máscaras e luvas devem ser
descartadas em lixeiras, preferenci-
almente as que possuem tampa, de
modo a evitar contato humano pos-

terior e que esses materiais vão pa-
rar nas ruas e, consequentemente,
oceanos, como informa o professor
Turra: “É fundamental que as pes-
soas utilizem o material apropria-
damente e descartem de forma cor-
reta. O descarte é simples: basica-
mente colocar o produto numa li-
xeira fechada”, e alerta: “Temos que
lembrar que o vírus tem uma dura-
ção que pode variar em função da
superfície na qual ele está, então é
importantíssimo que essa máscara,
ao ser jogada no lixo, não volte a
ter contato com nenhum pessoa.
Com isso, a gente tem uma medida
simples e que leva a uma proteção,
não só das pessoas, mas também
do ambiente, considerando que
esse material vai para um aterro”.

A rigor, máscaras e luvas usadas e
potencialmente contaminadas
constituem um tipo de lixo hospi-
talar, que deveria ser incinerado,
mas não é! Seu uso massivo e po-
pular, entretanto, fez com que as
recomendações ficassem restritas a
técnicas domésticas, como a de
manter o material usado dentro de
um saco de lixo exclusivo, fechado
por mais de 24 horas.

Para o especialista, a chegada de
lixo no mar é fruto de problemas es-
truturais da sociedade, como a po-
breza, a má distribuição de renda e
a dificuldade de acesso aos serviços
públicos: “A gente tem uma série de
outros elementos que tem o esgo-
to como via de chegada no mar,
como a poluição difusa, o lixo joga-
do nas ruas ou mesmo o descarte
inadequado de resíduos sólidos nos
corpos d’água, enfim, é uma série
de processos que tem suas raízes na
pobreza, na má distribuição de ren-
da, falta de acesso aos serviços pú-
blicos, no consumo não consciente
e no descarte inadequado. É uma
série de processos sistêmicos que
acabam, dada a complexidade do
problema e as mais variadas falhas
nesse sistema, levando ao fenôme-
no do lixo no mar”.

E isso não é um problema cultural
do Brasil. Em grandes capitais,
como Paris, as máscaras
descartáveis são jogadas no meio-
fio das calçadas, nos parques e pra-
ças.

A França importou 2 bilhões des-
sas máscaras de rosto que, depois
de 2 horas de uso, são descartadas
para sempre. Apesar de o governo
ter feito campanhas de
conscientização sobre a forma cor-
reta de descartá-las, muitos igno-
ram as instruções. Conforme a qua-
rentena avançou, a disponibilidade
de máscaras de pano, reutilizáveis,
aumentou. Mesmo assim, o merca-
do, as ruas e os mares já estavam
inundado de modelos descartáveis.
Um prejuízo já incalculável ao meio
ambiente.

Inspirados nas campanhas que
pedem que se corte os lacres de
tampas de plástico e das garrafas
pets para evitar que aprisionem o
bico de aves, seu pescoço ou que
parem no estômago das tartaru-
gas, circulam agora fotos com aves
vestindo máscaras pedindo que
cortem o elástico antes do descar-
te. Mas o problema assim não se
resolve. Quer dizer que pode jogar
máscara por aí mas antes corte o
elástico?

Chega de remendo! Já passou da
hora do tal do ser humaninho pas-
sar a ter vergonha na cara e fazer
certo! É lixo? Então joga no lixo,
por favor!

Melissa Schirmanoff

A turma do Haroldo

Pessoa rica
Apenas recentemente percebi que eu sou uma pessoa muito

rica.
Não da maneira definida pela sociedade...

Eu não tenho uma grande casa, um belo carro ou muito dinhei-
ro.

Pode ser que, no futuro, eu tenha algumas destas coisas.
Ainda assim, eu sou uma pessoa muito rica. 
Tem vezes que chego a me sentir a pessoa mais rica do mundo.
Minha riqueza vem do coração e da alma e não do dinheiro.
Quando saio de casa pela manhã e ouço os pássaros cantarem

seus elogios à natureza, eu sei que sou uma pessoa rica.
Quando olho para o céu e percebo a gloriosa beleza de um nas-

cer do sol ou de um por do sol, eu sei que sou uma pessoa rica.
Quando ouço aquelas palavras mágicas: Eu te amo! sussurra-

das em minha orelha, eu sei que sou uma pessoa rica.  
Quando posso encorajar e ajudar a um amigo ou trazer alegria

para uma outra pessoa, eu sei que sou uma pessoa rica.
Quando escrevo estas palavras e sei que podem ajudar a al-

guém por aí a perceber o quanto é rico, eu sei que sou uma pes-
soa rica.

Observe o quanto de riqueza você tem nesta vida.
O amor e a alegria, e a família e os amigos valem mais do que

qualquer quantidade de dinheiro.
Aproveite as verdadeiras riquezas da vida.
Comemore o tesouro de sua existência.

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

Além de todas as incertezas, mu-
danças, insegurança e medo que o
momento atual gerou em grande
parte da população mundial, os pais
de alunos com idade escolar enfren-
tam outro dilema nesse início de
ano – aula presencial: sim ou não?
Decisão difícil a ser tomada imbuí-
da de presenciar o cansaço dos pe-
quenos em estarem em casa e a lon-
ga espera para voltarem à escola.

Da mesma forma encontram-se as
escolas que novamente se adaptam
aos impactos que a sociedade im-
põe. Marcar os espaços para distân-
cia segura recomendada pelo órgão
de saúde, calcular quantos alunos
podem permanecer em sala de
aula, organizar o rodízio de presen-
ça na escola, aferir temperatura,
clamar pelo uso de álcool em gel e
lavagem constante das mãos, vigi-
ar para que não haja contato físico
entre as crianças, estes entre tan-
tos outros cuidados passaram a fa-
zer parte da nova rotina.

As escolas neste início de ano ti-
veram que dar espaço, em suas se-
manas pedagógicas, para a discus-
são acerca da prevenção à saúde de
toda a comunidade escolar. Além de
planejarem as atividades anuais,
semestrais, semanais e diárias mi-
nuciosamente, pois todo planeja-
mento teve que ter previsões para
o que ocorre presencialmente na
escola e presencialmente nos lares
dos alunos. O ensino híbrido, dis-
cutido a tanto tempo nos ambien-
tes de educação, passou a ser reali-
dade em todas as escolas e famíli-
as, gerando ainda mais a certeza de
que o aprender se faz em todos os
espaços.

Não há dúvidas de que o espaço
escolar não é apenas o local para
formalizar o conhecimento, é tam-
bém o local em que se aprende com
a interação com as outras crianças
e toda a equipe de educadores, mas
será que as crianças saberão se por-

Retorno às aulas
presenciais, e agora?

tar diante do novo “normal”? Para
que possam frequentar a escola
presencialmente precisam saber
que além de cuidar do lápis e bor-
racha novos, precisam cuidar das
máscaras. Sim, agora temos um
outro artigo que faz parte do ves-
tuário diário obrigatório, mas este,
diferentemente dos demais, requer
muita atenção e cuidado. Logo, as
famílias e escola agora também en-
sinam como colocar e tirar a más-
cara, onde armazenar a que já foi
usada e onde encontram-se as lim-
pas.

Enquanto isso os professores se
desdobram em cuidados e preocu-
pações. Cuidado com a saúde e
aprendizagem dos seus alunos, po-
rém diante de duas realidades: os
que estão presencialmente em sala
de aula e os que acompanham tudo
por meio digital de suas casas.
Cabe, então nos perguntar, como
está a saúde física e emocional do
professor? Quem tem olhado por
ele? Indagações para as quais não
temos respostas, mas nos cabe a
reflexão acerca da sobrecarga emo-
cional e psicológica dos profissio-
nais de educação com a certeza de
que merecem todo respeito e apoio
ao seu fazer pedagógico.

A única certeza que temos é de
que, por enquanto, a escola do
abraço dos amigos e dos professo-
res, da troca de lanche na hora do
recreio, das brincadeiras em que os
corpos ficam próximos, da apresen-
tação no auditório com todos os
alunos presentes, entre tantos ou-
tros momentos afetivos que ela nos
promove, ficarão na memória e per-
manecem na esperança de que isso
tudo possa fazer parte novamente
do cotidiano escolar.

Autora: V iviane Schueda
Stacheski é professora do curso de
Pedagogia do Centro Universitário
Internacional Uninter.

Acompanhe nossas publicações
na internet.

Acesse: https://acidadeubatuba.com.br
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Você se auto sabota!
Sim!!!!
Quantas vezes você parou no meio do caminho, desistiu de seguir em

frente em um projeto de vida, seja em qualquer área, por causa dos
seus próprios pensamentos limitantes?

Pensamentos estes, que geram medo, insegurança, falta de fé, e por
aí vai.

Isaías 55:8  “Porque os meus pensamentos são são os vossos pensa-
mentos”. - Diz o Senhor.

Só isso.  Se realmente andássemos por fé em Deus, já bastaria para
destruirmos pensamentos que nos paralisam.

Mas jogamos muito dos projetos, sonhos e realizações no lixo, por
conta de emoções e pensamentos que não são reais e verdadeiros.

Vamos aprender a andar nos caminhos que Deus preparou pra nós. E
começar a desfrutar do melhor desta terra.

Seja forte e corajoso!

Gastronomia

A expressão “bolo de vó” é fa-
mosa. Existem empresas deno-
minadas assim, bem como sites,
páginas e vídeos de redes soci-
ais, grupos de receitas… Virou
meio que um adjetivo:
“Hummm… o café da tarde tá
pronto, com cheirinho de bolo
de vó”.

Essa é uma combinação
inquestionável, café + bolo, seja
de chocolate, coco, laranja, ba-
nana, maçã ou seja simples, com
cobertura, calda, geleia, o que
importa é que no café da manhã
ou da tarde, é um sucesso.

“Acredita-se que a confecção
de bolos exista desde o Egito
Antigo na forma de pães adoça-
dos com xarope de frutas, tâma-
ras e passas. Os antigos gregos e
romanos o aperfeiçoaram, Nero,
por exemplo, os apreciava. A real
diferença entre pães e bolos só
veio a ser caracterizada durante
o Renascimento. A denomina-
ção teria vindo de bola e os bo-
los teriam formas associadas a
lua, a cone.” (fonte: Wikipédia)

Os bolos estão em nossas vidas
há tempos, já foram muito dis-
criminados, mas na verdade, são
ótimos alimentos, que podem
ser nossos aliados em diversos
aspectos, basta ter criatividade
e um pouco de paciência.

Algumas pessoas, que não po-
dem consumir glúten, precisam
trocar a farinha de trigo por uma
que seja adequada e existem
várias dicas na internet para essa
troca ser eficiente, como usar
um tipo e quantidade certa de
uma única farinha ou então fa-
zer uma mistura de farinhas e
amidos, que funcionam muito
bem e deixam o bolo fofinho.
Assim como quem não consome
nada de origem animal, o ovo
pode ser substituído, com bana-
na ou chia hidratada, procure
pela proporção e voilá! Bolo
vegano de vó!

Aqui em casa, o bolo campeão,
aquele que acaba rápido, o mais
pedido, que tem o cheirinho
perfumado da casa da avó dos
meus filhos, é o bolo de fubá.
Ahhh que saudade!

Bolo com café

Então, a receita de hoje é Bolo
de Fubá

Ingredientes
– 2 ovos inteiros
– 1 1/2 xícara de chá de açúcar
– 1/2 xícara de chá de óleo ve-

Bolo de vó com café

getal
– 1 1/2 xícara de chá de farinha

de trigo
– 1 1/2 xícara de chá de fubá

fino
– 400ml de leite ou suco de la-

ranja (isso mesmo)
– 1 colher de sopa de fermen-

to em pó
– Erva doce a gosto
– Raspas de noz-moscada

Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos,

o açúcar, o óleo, a farinha, o fubá
e o leite (ou o suco), até obter
uma massa homogênea. Despe-
je a massa numa vasilha e mis-
ture as raspas de noz-moscada
e a erva doce, por último, acres-
cente o fermento e mexa delica-
damente.

Asse no forno pré aquecido,
em uma assadeira média unta-
da, por mais ou menos 35 mi-
nutos à 200° ou até ficar doura-
do, faça o teste do palito para
ter certeza.

Dica: Em um pedaço ainda
quente, coloque uma colher de
sopa de geleia de amora por
cima, fica um espetáculo.

Sirva com café feito na hora,
tenha boas lembranças e bom
apetite!

Com os mais profundos senti-
mentos de pesar, o Lions Clube
de Ubatuba, comunica o faleci-
mento do Dr. Waldenar Garcia
Leal, que por muitos anos fez
parte do quadro associativo do
clube em nossa cidade.

Um acidente ocorrido por vol-
ta das 9h30 da manhã desta
quarta-feira (17) levou a vida do
Dr.Waldemar e deixou sua espo-
sa Lucy Leal com ferimentos le-
ves. O acidente foi na Rodovia
Euclides da Cunha, ele estava a
caminho São José do Rio Preto,
quando o veículo teria feito uma
aquaplanagem, batendo contra
uma árvore. Chovia muito no
momento do acidente.

Valdemar Garcia Leal, médico

Nota de Falecimento do
Dr. Waldemar Garcia Leal

pediatra de 73 anos, atualmen-
te morava em Jales, atuou em
Ubatuba por muitos anos pres-
tando seus serviços na Santa
Casa, Clínica Itaguá e Unimed.

Com sorriso fácil e sempre ir-
radiando simpatia, Dr.
Waldemar conquistava a todos
rapidamente com seu jeito sim-
ples e sincero de tratar os ami-
gos e pacientes.  Ele e sua espo-
sa Lucy eram atuantes dentro do
Lions Clube de Ubatuba e parti-
cipavam em diversas ações soci-
ais em Ubatuba.

Fica registrado os votos de pe-
sar do Lions Clube de Ubatuba
e todos os amigos que ele fez
pela sua passagem por nossa ci-
dade.
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Informativo ACIUSaúde

Informamos que a

Associação Comercial

de Ubatuba está funcionando

de segunda à sexta feira

das 09h00 às 17h00.

Sábados, das 08h00 às 14h00.

Covid-19

Órgão alerta para notícias
falsas circulando nas redes

sociais

A Vigilância em Saúde da Pre-
feitura de Ubatuba
disponibilizou na segunda-feira,
15, o calendário atualizado de
imunização contra a Covid-19.

Atualmente, está sendo realiza-
da a vacinação em primeira dose
dos grupos de idosos na faixa
etária de 85 a 89 anos e a vaci-
nação em segunda dose dos de-
mais grupos prioritários da pri-
meira fase.

Por enquanto, não há previsão
de início da vacinação para as
demais faixas etárias. A Vigilân-
cia em Saúde aguarda confirma-
ção pelo Grupo de Vigilância
Epidemiológica do governo do
Estado sobre a liberação de mais
doses e o avanço das fases da
campanha.

Recentemente, nas redes soci-
ais, principalmente no whats

Vigilância em Saúde de Ubatuba
divulga calendário de vacinação

contra a Covid-19

app, circulou um calendário fal-
so com logo do governo do Es-
tado e detalhes de datas de va-
cinação. A Prefeitura de
Ubatuba orienta que, ao receber
notícia desse tipo nessa rede
social, verifique se a mesma está
disponível também nos canais
oficiais como a página internet
da Prefeitura de Ubatuba https:/

/www.ubatuba.sp.gov.br/ e o
Facebook https://www.fa-
c e b o o k . c o m / P r e f e i -
turaMunicipalDeUbatuba  Na
dúvida, não compartilhe.

Assim que novas doses forem
recebidas e mais grupos
prioritários puderem ser vacina-
dos, a informação será divulgada
amplamente.

Município se articula para
reivindicar mais doses de vacina

O Comitê de Gerenciamento de
Crise frente à Covid-19 realizou na
tarde de quarta-feira, 17 de feverei-
ro, mais uma reunião. A partir do
panorama da Covid-19 no municí-
pio e na região, os pontos principais
de debate foram a situação da va-
cinação e a volta às aulas.

Apesar da diminuição do
percentual de ocupação das UTIs
adulto e pediátrica para  60,4% em
nossa região, a sensação de melho-
ra é aparente já que esse percentual
se deve à ampliação de leitos tem-
porários.

Dados do boletim epidemiológico
da Covid-19 em Ubatuba mostram
que, até dia 17, o município conta-
va um total de 4.796 casos confir-
mados da doença, dos quais 73 fo-
ram a óbito e, destes, 25 foram con-
firmados em 2021. Três óbitos fo-
ram confirmados somente na quar-
ta-feira. Todos os 19 pacientes atu-
almente internados com Covid-19
estão fora do município.

A falta de vacinas é outra questão
preocupante. Até o momento, o
município recebeu um total de
3.956 doses da vacina (640 da
Astrazeneca/Fiocruz e 3.316 da
Coronavac/Butantan), sendo que o
número de doses enviado para va-
cinar a população idosa acima de 85
anos é insuficiente para cobrir a es-
timativa de população de Ubatuba
nessa faixa etária.

O grupo de profissionais de saú-
de da rede privada também teve a
vacinação suspensa devido à insu-
ficiência de doses. A vacinação des-
se grupo ocorreu entre 8 e 12 de
fevereiro e chegou a um total de
865 profissionais. Não há previsão
de início da vacinação para demais
idades e grupos prioritários.

Atualmente, continua em anda-
mento a vacinação em segunda
dose dos profissionais do Sistema
Único de Saúde (SUS) que já toma-
ram a primeira dose, bem como
idosos institucionalizados, popula-
ção indígena, sistema funerário,
quilombolas e idosos acima de 85

Reunião do Comitê da Covid-19 de Ubatuba
debate vacinação e volta às aulas

anos. Os grupos prioritários aten-
dem às orientações técnicas do Mi-
nistério da Saúde. Esse documento
está disponível online em https://
w w w . u b a t u b a . s p . g o v . b r /
download/sms/vigilancia/covid-19/
Informe_Te%CC%81cnico_Vacina_COVID-
19.pdf

Tendo em vista a insuficiência de
vacinas, a secretaria de Saúde de
Ubatuba se articula a outros 39
municípios para pressionar os go-
vernos estadual e federal para que
o Ministério da Saúde adquira do-
ses em número suficiente para co-
brir toda a população dos grupos
prioritários.

Volta às aulas

A Prefeitura de Ubatuba decidiu
retomar as aulas presenciais da
rede pública municipal de ensino
em 1º de março de 2021, confor-
me previsto no decreto n. 7553, de
1º de fevereiro de 2021. A previsão
é de retorno para etapa 1 em dian-
te. Profissionais com mais de 60
anos ou com comorbidades estão
orientados a não retornar
presencialmente ou a assinar termo
de responsabilidade caso queiram
voltar.

Na reunião, foram dados informes
sobre os protocolos sanitários em
elaboração pela secretaria de Edu-

cação, a serem revisados pela secre-
taria de Saúde. Além das ações de
rotina sanitária (uso de máscara,
higiene de mãos, limpeza frequen-
te das salas, sanitários e dos obje-
tos utilizados), estão em estudo
ações como, por exemplo, a orga-
nização de rodízio com previsão de,
no máximo, 35% de alunos por se-
mana, alternando-se tanto alunos
quanto trabalhadores (profissio-
nais, auxiliares).

A Vigilância em Saúde destacou
que ainda não há estudos sobre
aumento de contaminação com iní-
cio da volta às aulas na rede esta-
dual e também não há previsão de
início de vacinação para trabalha-
dores da Educação. Por isso, a de-
pender dos dados das próximas se-
manas e, conforme já previsto no
decreto, essa decisão pode ser
reavaliada.

Na reunião, a Comtur também in-
formou sobre o aumento da entra-
da de vans e ônibus de turismo que,
ao contrário do que se esperava,
cresce mesmo após o Carnaval. O
comitê vai analisar quais medidas
podem ser adotadas para estabele-
cer limites de entrada por dia.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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Programa Agentes Locais de
Inovação (ALI), parceria do

Sebrae e CNPq, inicia próximo
ciclo a partir de 8 de março;

inscrições gratuitas estão abertas
até 20 de fevereiro

Com o objetivo de promover a
competitividade das micro e peque-
nas empresas, o Sebrae abre inscri-
ções gratuitas para o programa
Agentes Locais de Inovação (ALI) em
todo o Vale do Paraíba, Vale Histó-
rico e Litoral Norte. O projeto é uma
parceria entre Sebrae e CNPq para
atender os pequenos negócios for-
malizados com CNPJ ativo que es-
tejam em um momento empresari-
al de busca pelo desenvolvimento
de novos produtos, serviços ou
modelo de negócios. Ao todo são
375 vagas na região.

As inscrições podem ser feitas por
MEs (microempresas) e EPPs (Em-
presas de Pequeno Porte) até o dia
20 de fevereiro pelo site http://
www.sebrae.com.br/ali. Mais infor-
mações pelo telefone 0800 570
0800.

A metodologia utilizada no ALI é
inspirada no processo de desenvol-
vimento de novas soluções por
meio de uma pesquisa das necessi-
dades dos clientes, analisando alter-
nativas que poderiam ser ocupados
por produtos e serviços inovadores
que hoje não são atendidos pelas
soluções já existentes no mercado.

O projeto ALI terá início a partir
de 8 de março até o final do primei-
ro semestre de 2021. O foco estará
nas empresas que se encontram
com dificuldades em alavancar seu
faturamento por terem alcançado
um estágio em que os produtos e

Sebrae oferece 375 vagas para
empresas em projeto gratuito

de inovação no Vale do
Paraíba e Litoral

serviços atuais já alcançaram um li-
mite de participação, auxiliando o
empreendedor a lançar novas solu-
ções para ampliar sua participação
no mercado. O projeto contempla
ainda atividades coletivas e acom-
panhamento individual realizado
por um bolsista do CNPq, com a su-
pervisão dos especialistas do
Sebrae.

Para a analista de negócios e uma
das gestoras do projeto na região,
Priscila Tanihara, é fundamental

que a inovação gerada pelo Agente
Local de Inovação traga resultados
concretos para a empresa, tais
como aumento de faturamento e
redução de custos. “O Agente Local
de Inovação terá o objetivo de
desmistificar a inovação para o pe-
queno negócio, assim como apro-
ximar os diversos atores do
ecossistema de inovação,
conectando quem necessita inovar
com empresas que fornecem solu-
ções inovadoras”.



Página 4 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 20 e 21 de fevereiro de 2021

FundArt informa

IPMU

Portaria n.º 010 de 19 de fevereiro de 2021
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribui-

ções que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos
elementos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/042/2021, em especial o parecer exarado
pela Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 74/75 e parecer jurídico às fls. 76/78 e após deliberação do
Conselho de Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “a” c/c § 5º da

CF/88 e artigo 6º da EC nº 41/2003, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição especial de profes-
sor”, com proventos integrais, de acordo com disposto no Art. 24 da EC 103/19, à servidora Sra. ADRIANA DE
OLIVEIRA ARAÚJO, portadora do R.G. n.º 25.089.448-8 SSP/SP, titular de cargo efetivo de “Professor de Educa-
ção Básica I” da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de março
de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 19 de fevereiro de 2021.

Sirleide da Silva - Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência

Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 011 de 19 de fevereiro de 2021
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/036/2021 especial o parecer exarado pela Direto-
ria de Seguridade e Benefícios, às fls. 77/78 parecer jurídico às fls. 79/81 e após deliberação do Conselho de
Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, artigo 40 § 1º inciso III, letra “a” da CF/88, é

concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com proventos integrais calculados pela média de que
trata a LF 10.887/04 com redação dada pela EC 20/98 e de acordo com disposto no Art. 24 da EC 103/19, à
servidora Sra. CELMA MARIA SOUZA GOMES,  portadora do R.G. n.º 58.542.761-6 SSP/SP, titular do cargo efeti-
vo de “Telefonista”, da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de março de
2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 19 de fevereiro de 2021.

Sirleide da Silva - Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência

Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 012 de 19 de fevereiro de 2021
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/022/2021, em especial o parecer exarado pela
Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 66/67 parecer jurídico às fls. 68/70 e após deliberação do Conselho de
Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, artigo 40 § 1º inciso III, letra “a” da CF/88, c/c

com artigo 6º da EC nº 41/2003, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com proventos inte-
grais, de acordo com disposto no Art. 24 da EC 103/19, à servidora Sra. LAURENTINA PEREIRA DOS SANTOS,
portadora do R.G. n.º 26.875.488-3 SSP/SP, titular do cargo efetivo de “Auxiliar de Serviços Gerais”, da Prefeitura
Municipal da Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de março de
2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 19 de fevereiro de 2021.

Sirleide da Silva - Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência

Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 013 de 19 de fevereiro de 2021
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/037/2021, em especial o parecer exarado pela
Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 70/71 parecer jurídico às fls. 72/74 e após deliberação do Conselho de
Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, artigo 40 § 1º inciso III, letra “a” da CF/88, c/c

com artigo 6º da EC nº 41/2003, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com proventos inte-
grais, de acordo com disposto no Art. 24 da EC 103/19, ao servidor Sr. MÁRIO LÚCIO PEREIRA DA SILVA, portador
do R.G. n.º 11.024.287-7 SSP/SP, titular do cargo efetivo de “Coletor de lixo”, da Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de março de
2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 19 de fevereiro de 2021.

Sirleide da Silva - Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência

Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 014 de 19 de fevereiro de 2021
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/048/2021, em especial o parecer exarado pela
Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 66/68, parecer jurídico às fls. 69/70 e após deliberação do Conselho de
Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “a” da CF/88 e

artigo 3º da EC nº 47/05, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com proventos integrais, com
redução de idade para cada ano que exceder a 30 anos, de acordo com disposto no Art. 24 da EC 103/19, à
servidora Sra. NEUCI NUNES DOS SANTOS, portadora do R.G. n.º 18.848.694-X SSP/SP, titular do cargo efetivo de
“Atendente”, da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de março de
2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 19  de fevereiro de 2021.

Sirleide da Silva - Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência

Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Aumento de combustíveis

A partir de sexta-feira (19),
brasileiros encontram aumen-
to de R$ 0,23 para o litro da
gasolina e R$ 0,34 para o diesel

Os brasileiros vão encontrar
gasolina e diesel mais caros a
partir desta sexta-feira (19).
A Petrobras  anunciou um
novo aumento médio nos
preços das refinarias, com um
reajuste de R$ 0,23 para o li-
tro da gasolina e de R$ 0,34
para o litro do diesel. Os no-
vos valores ficam em R$ 2,48
e R$ 2,58 por litro, respecti-
vamente.

A elevação de valores vem
sendo constante em 2021. Em
18 de janeiro, a estatal anun-
ciou um aumento médio de
R$ 0,15 para a gasolina. No
dia 26 do mesmo mês, um
novo reajuste elevou o preço
em R$ 0,10 para a gasolina e
em R$ 0,09 para o diesel. Já
em 8 de fevereiro, foi anun-

Petrobras anuncia aumento
médio da gasolina e do diesel

ciado um aumento de R$ 0,17
para a gasolina e R$ 0,13 para
o diesel.

O valor médio da gasolina
passou de R$ 1,84, no fim de
dezembro, para R$ 2,48, atu-
almente. O preço das refina-
r ias  da  Petrobras  é  um
parâmetro importante para
os  bras i le i ros ,  pois
corresponde a cerca de 33%

do preço pago pelos consumi-
dores finais da gasolina e a
51% do preço final do diesel. 

A estatal explica que os pre-
ços praticados nas refinarias
da Petrobras sofrem reajustes
de acordo com a taxa de câm-
bio e a variação do preço in-
ternacional do petróleo, ne-
gociado em dólar.

Fonte: Brasil 61
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A inscrição pode ser feita de
forma rápida e prática, através

do formulário online

Você tem interesse na área cultu-
ral da sua cidade? Acredita que
possa colaborar com o setor? En-
tão faça parte dos setoriais da
Fundart.

Os setoriais de cultura fazem par-
te da estrutura organizacional da
Fundação, assim como a Diretoria
Executiva, o Conselho Deliberativo
e o Conselho Fiscal. São compos-
tos por representantes da socieda-
de civil, e divididos em: Artesana-
to; Artes Cênicas, Circo e Dança;
Artes Plásticas e Visuais; Fotogra-
fia, Cinema e Vídeo; Folclore e Tra-
dições Populares; História e Geo-
grafia de Ubatuba; Literatura e Mú-
sica.

Confira o calendário de reuniões dos setoriais e conselhos de cultura de 2021
Fevereiro
Data Setorial / Conselho Horário
15/2 – segunda-feira CMPC 18h
16/2 – terça-feira Setorial de Fotografia, Cinema e Vídeo 18h
18/2 – quinta-feira Setorial de Música 18h
22/2 – segunda-feira Setorial de Folclore, Culturas Tradicionais e Populares 18h
23/2 – terça-feira Setorial de Artes Cênicas, Circo e Dança 18h30
25/2 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
 
Março
Data Setorial / Conselho Horário
02/3 – terça-feira Setorial de História e Geografia 18h
03/3 – quarta-feira Setorial de Artes Plásticas e Visuais 18h
09/3 – terça-feira Setorial de Artesanato 18h
11/3 – quinta-feira Conselho Deliberativo (P.C) 19h
15/3 – segunda-feira CMPC 18h
25/3 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
26/3 – sexta-feira Setorial de Literatura 18h
 
Abril
Data Setorial / Conselho Horário
08/4 – quinta-feira Conselho Deliberativo 19h
15/4 – quinta-feira Setorial de Música 18h
19/4 – segunda-feira CMPC 18h
20/4 – terça-feira Setorial de Fotografia, Cinema e Vídeo 18h
22/4 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
26/4 – segunda-feira Setorial de Folclore, Culturas Tradicionais e Populares 18h
27/4 – terça-feira Setorial de Artes Cênicas, Circo e Dança 18h30
 
Maio
Data Setorial / Conselho Horário
04/5 – terça-feira Setorial de História e Geografia 18h
05/5 – quarta-feira Setorial de Artes Plásticas e Visuais 18h
11/5 – terça-feira Setorial de Artesanato 18h
13/5 – quinta-feira Conselho Deliberativo (P.C) 19h
17/5 – segunda-feira CMPC 18h
27/5 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
28/5 – sexta-feira Setorial de Literatura 18h
 
Junho
Data Setorial / Conselho Horário
10/6 – quinta-feira Conselho Deliberativo 19h
14/6 – segunda-feira Setorial de Folclore, Culturas Tradicionais e Populares 18h
15/6 – terça-feira Setorial de Fotografia, Cinema e Vídeo 18h
17/6 – quinta-feira Setorial de Música 18h
21/6 – segunda-feira CMPC 18h
22/6 – terça-feira Setorial de Artes Cênicas, Circo e Dança 18h30
24/6 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
 
Julho
Data Setorial / Conselho Horário
06/7 – terça-feira Setorial de História e Geografia 18h
07/7 – quarta-feira Setorial de Artes Plásticas e Visuais 18h
08/7 – quinta-feira Conselho Deliberativo (P.C) 19h
13/7 – terça-feira Setorial de Artesanato 18h
19/7 – segunda-feira CMPC 18h
22/7 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
23/7 – sexta-feira Setorial de Literatura 18h
 
Agosto
Data Setorial / Conselho Horário
12/8 – quinta-feira Conselho Deliberativo 19h
16/8 – segunda-feira CMPC 18h
17/8 – terça-feira Setorial de Fotografia, Cinema e Vídeo 18h
19/8 – quinta-feira Setorial de Música 18h
23/8 – segunda-feira Setorial de Folclore, Culturas Tradicionais e Populares 18h
24/8 – terça-feira Setorial de Artes Cênicas, Circo e Dança 18h30
26/8 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
27/8 – sexta-feira Setorial de Literatura 18h
31/8 – terça-feira Setorial de História e Geografia 18h
 
Setembro
Data Setorial / Conselho Horário
01/9 – quarta-feira Setorial de Artes Plásticas e Visuais 18h
09/9 – quinta-feira Conselho Deliberativo (P.C) 19h
20/9 – segunda-feira CMPC 18h
21/9 – terça-feira Setorial de Artesanato 18h
23/9 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
24/9 – sexta-feira Setorial de Literatura 18h
28/9 – terça-feira Setorial de História e Geografia 18h
 
Outubro
Data Setorial / Conselho Horário
14/10 – quinta-feira Conselho Deliberativo 19h
18/10 – segunda-feira CMPC 18h
19/10 – terça-feira Setorial de Fotografia, Cinema e Vídeo 18h
21/10 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
21/10 – quinta-feira Setorial de Música 18h
25/10 – segunda-feira Setorial de Folclore, Culturas Tradicionais e Populares 18h
26/10 – terça-feira Setorial de Artes Cênicas, Circo e Dança 18h30
 
Novembro
Data Setorial / Conselho Horário
03/11 – quarta-feira Setorial de Artes Plásticas e Visuais 18h
09/11 – terça-feira Setorial de Artesanato 18h
11/11 – quinta-feira Conselho Deliberativo (P.C) 19h
16/11 – terça-feira Setorial de Fotografia, Cinema e Vídeo 18h
22/11 – segunda-feira CMPC 18h
23/11 – terça-feira Setorial de Artes Cênicas, Circo e Dança 18h30
25/11 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
26/11 – sexta-feira Setorial de Literatura 18h
30/11 – terça-feira Setorial de História e Geografia 18h
 
Dezembro
Data Setorial / Conselho Horário
01/12 – quarta-feira Setorial de Artes Plásticas e Visuais 18h
09/12 – quinta-feira Conselho Deliberativo 19h
13/12 – segunda-feira Setorial de Folclore, Culturas Tradicionais e Populares 18h
14/12 – terça-feira Setorial de Artesanato 18h
16/12 – quinta-feira Conselho Fiscal 15h
16/12 – quinta-feira Setorial de Música 18h
20/12 – segunda-feira CMPC 18h

Fonte: Fundart

Inscrições abertas para participar
dos setoriais de cultura da Fundação

de Arte e Cultura de Ubatuba
Todo início de ano, a Fundação

divulga o calendário de reuniões
e convida a todos que queiram
participar e colaborar com o de-
senvolvimento da arte e cultura
em nossa cidade. O calendário
engloba as reuniões dos setoriais,
do Conselho Deliberativo, Conse-
lho Fiscal e do CMPC – Conselho
Municipal de Política Cultural de
Ubatuba.

Confira: Fundart divulga

Para se inscrever em qualquer
setorial basta preencher a ficha de
inscrição através do FORMULÁRIO
ONLINE.

Em casos específicos serão reali-
zadas inscrições diretamente na
sede administrativa da Fundart
(Praça Nóbrega, 54 – Centro), apre-

sentando RG, CPF e comprovante
de residência atual (não é necessá-
ria cópia dos documentos).

Mais informações:
(12) 3833-7000
gruposetorial@fundart.com.br
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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.

Orçamento de Editais
acidadeubatuba@gmail.com

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

Ciclista,

nunca ande

na contramão

na ciclofaixa!

Respeite a

sinalização

de trânsito.

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

TELEFONES ÚTEIS
DELEGACIA DE POLÍCIA DE UBATUBA .................................................... Tel.: (12) 3832-1297

DELEGACIA DA MULHER DE UBATUBA ................................................... Tel.: (12) 3832-5260

BASE DA POLÍCIA MILITAR DE UBATUBA ............................................... TEL.: (12) 3832-3598

BASE DA POLÍCIA AMBIENTAL .............................................................  Tel.: (12) 33832-2876

BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL ..........................................  TEL.: (12) 3832-0287

BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ............................................. TEL.: (12) 3845-1226

CORPO DE BOMBEIROS DE UBATUBA ................................................... TEL.: (12) 3836-2258

FÓRUM DE UBATUBA .............................................................................. Tel.: (12) 3832-8684

FÓRUM TRABALHISTA DE UBATUBA ...................................................... Tel.: (12) 3833-7368

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ...................................................................... Tel.: (12) 3832-6013

DEFENSORIA PÚBLICA (OAB) .................................................................  Tel.: (12) 3832-4767

CARTÓRIO ELEITORAL DA 144ª Z.E. ........................................................ Tel.: (12) 3833-6770

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL .............................................................. TEL.: (12) 3832-4173

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS ...................................................... TEL.: (12) 3832-1537

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DOCUMENTOS ....................... TEL.: (12) 3832-3266

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA (INSS) ......................................................... TEL.: (12) 3411-4296

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL ............................................................. TEL.: (12) 3832-7157

PROCON DE UBATUBA ........................................................................... TEL.: (12) 3833-9903

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA .................................................. Tel.: (12) 3834-1000

CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA ........................................................ Tel.: (12) 3834-1500

SANTA CASA DE UBATUBA ...................................................................... Tel.: (12) 3834-3230

BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 1613) ...................................................... Tel.: (12) 3834-1100

BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 7944 ......................................................  Tel.: (12) 3834-4500

BANCO DO BRASIL .................................................................................. TEL.: 0800 729 0001

BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 1566) ................................................................. Tel.: (12) 3834-4650

BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 5782) ................................................................  Tel.: (12) 3835-4350

BANCO SANTANDER ............................................................................... TEL.: (12) 3834-3300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ................................................................ TEL.: (12) 3834-1600

SICREDI ................................................................................................... TEL.: (12) 3836-1807

VIAÇÃO LITORÂNEA ............................................................................... TEL.: (12) 3832-3622

VIAÇÃO SÃO JOSÉ .................................................................................. TEL.: (12) 3833-1003

AEROPORTO DE UBATUBA ..................................................................... TEL.: (12) 3832-1992

Jornal A Cidade, há 35 anos levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

Empresário divulgue sua marca!

Informações: 3832-4832

ORÇAMENTOS DE EDITAIS E PUBLICIDADE
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

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...

Dr. José Gil
Oftalmologista

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

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

Tel.:(24) 3371-4352 - Agora em novo endereço:
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Defesa CivilEditais & Comunicados
EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS IN-

TERESSADOS, COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR, JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARAGUATATUBA-SP, NA FORMA DA LEI etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conheci-

mento tiverem que, por este Juízo, se processa a ação de USUCAPIÃO
n.º: 5001324-76.2019.4.03.6135, movida por JEAN PIERRE DENIS
CHEVALIER e OUTRO em face da UNIÃO FEDERAL e para que chegue ao
conhecimento dos eventuais réus em lugar incerto e demais interessa-
dos e ninguém alegue ignorância, expede-se o presente edital, a fim de
que apresentem contestação, dentro do prazo de 15 dias, sob pena de
confissão e revelia, em relação ao imóvel assim descrito: “Imóvel situa-
do na Avenida Beira Mar, n° 1158 – Bairro/Praia da Enseada – Município
de Ubatuba – SP. Inicia-se no ponto 1, definido pelas coordenadas X/E:
490.404,32m e Y/N: 7.402.030,50m; datum SIRGAS 2000; localizado no
limite superior dos terrenos de Marinha, na divisa com Fernanda
Ambrogi, distante 18,16m da avenida Beira Mar, que deste, acompa-
nhando alinhamento de divisas existente, mede 46,34m até a rua Judith
Cabral dos Santos; deste segue até o ponto 2, com rumo de 08°41’51"NE
e distância de 39,57m, deste segue até o ponto 3, com rumo de 03°35’57"
NW e distância de 15,32m; deste segue até o ponto 4, com rumo de
14°08’01" NE e distância de 10,75m, deste segue até o ponto 5, com
rumo de 77°35’31" SE e distância de 01,23m, deste segue até o ponto 6,
com rumo de 89°10’33" NE e distância de 06,15m, confrontando com
Fernanda Ambrogi (contr. munic: 11.279.010); deste segue até o ponto
7, com rumo de 64°25’15" SE e distância de 08,20m, confrontando com
a viela Trinta Réis; deste segue até o ponto 8, com rumo de 08°46’51"
SW e distância de 63,35m, confrontando primeiramente na distância de
19,18m ainda com a viela Trinta Réis e depois na distância de 44,17m
com propriedade de Artes Médica Serv. Contr. em Saúde Ocupacional
(contr. munic: 11.279.008); deste segue até o ponto 1 (ponto de parti-
da), com rumo de 83°17’31" NW e distância de 12,82m, confrontando
com área da Marinha (União Federal); encerrando a área com oitocen-
tos e noventa metros quadrados e dezoito decímetros quadrados
(890,18m2). O presente edital será publicado na forma da Lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba. Eu, Laércio da Silva
Junior, Técnico Judiciário (RF 1949), digitei. Eu, Leonardo Vicente Olivei-
ra Santos, Diretor de Secretaria (RF 3462), conferi. CARLOS ALBERTO
ANTONIO JUNIOR Juiz Federal –   , 30 de dezembro de 2020.

Nutrição

Normalmente consumida em
grãos, farinha ou flocos, a

semente é rica em proteínas,
fibras, cálcio e ferro, que

reúnem diversos benefícios
para a saúde

O clima quente do verão pede
por refeições leves, nutritivas e
refrescantes. Nesta época, é co-
mum encontrar um ingrediente
versátil, que pode ser inserido
nas receitas em qualquer uma
das refeições do dia: a quinoa.
De acordo com a Organização
para a Alimentação e Agricultu-
ra das Nações Unidas (FAO), o
alimento desempenha um papel
importante para a alimentação
mundial, devido ao seu alto va-
lor nutritivo.

Benefícios para a saúde
Segundo a engenheira de ali-

mentos Erika de Almeida, os nu-
trientes presentes na quinoa
trazem benefícios desde a saú-
de muscular e fortalecimento
dos ossos, até o bom funciona-
mento dos sistemas nervoso e
cardiovascular. “A quinoa possui
nutrientes como proteínas, fer-
ro, fibras, vitaminas do comple-
xo B e cálcio, além de quantida-
des significativas de ômega 3 e
6. Se formos comparar com ou-
tros alimentos, uma porção de
quinoa possui mais proteínas do
que a soja, trigo, arroz e aveia.
Uma porção de quinoa também
chega a ter aproximadamente
três vezes mais ferro do que
uma porção de feijão. Todos es-
ses nutrientes contribuem no
bom funcionamento do sistema
nervoso; na prevenção de doen-
ças cardiovasculares; redução
do colesterol; fortalecimento da
imunidade, dos músculos e dos
ossos. As fibras presentes ainda
dão a sensação de saciedade,
que podem favorecer o emagre-
cimento”, explica a analista de
Pesquisa e Desenvolvimento da
Jasmine Alimentos, empresa re-
ferência em alimentação saudá-
vel.

Como consumir
Por não possuir um sabor mui-

to marcante, a quinoa é um in-
grediente versátil e sem glúten,
que pode ser usado em grãos,
farinha ou flocos. Apesar de não
haver contraindicações, a
engenheira de alimentos afirma
que a quinoa deve ser
consumida com moderação.
“Assim como todos os outros

Quinoa no verão:
conheça os benefícios

do alimento e formas de
incluir no cardápio

alimentos, é importante não
consumir a quinoa em excesso.
Por conter muitas fibras, não
devemos ultrapassar duas colhe-
res de sopa por dia”, afirma
Almeida.

Café da manhã e lanches
Seja na primeira refeição do dia

ou em lanches entre as outras re-
feições, a quinoa pode ser
inserida como fonte de energia,
consumida como cereal, com lei-
te ou iogurte. Em sucos e vita-
minas, onde as frutas acabam
perdendo muito das suas fibras,
a quinoa ajuda a repor os nutri-
entes. Em formato de farinha, a
quinoa pode compor receitas de
pães, bolos, tortas e biscoitos,
substituindo a farinha de trigo,
por exemplo. Antes das ativida-
des físicas, a semente pode ser
consumida em uma salada de
frutas, reunindo carboidratos e
proteínas, que são indispensá-
veis para quem for fazer exercí-
cios.

Almoço e jantar
A quinoa é comumente

inserida nas saladas, tanto para
temperar, quanto como ingredi-
ente junto de vegetais e legu-
mes. Outro uso comum da
quinoa é em grão, cozido, como
substituto ou acompanhante do
arroz comum, para deixar a re-
feição mais nutritiva. A farinha,
além de poder ser usada em
pães, bolos e tortas, também
pode substituir a tradicional fa-
rinha de trigo para empanar car-
nes. Por ser um alimento versá-
til, a quinoa faz sucesso também
entre os veganos e vegetarianos,
que criam adaptações como
hambúrguer de quinoa, por
exemplo.

Sobre a Jasmine Alimentos
A Jasmine Alimentos é uma

empresa referência em alimen-
tação saudável. Com produtos
categorizados em orgânicos,
zero açúcar, integrais e sem
glúten, a marca visa atingir o
público que busca alimentos
saudáveis de verdade e qualida-
de de vida. A operação da
Jasmine começou de forma
artesanal no Paraná, há 30 anos.
A Jasmine está consolidada em
todo Brasil e ampliando sua atu-
ação para a América Latina. Des-
de 2014 a marca pertence ao
grupo francês Nutrition et Santé,
detentor de outras marcas líde-
res no segmento saudável na
Europa.

Houve queda de cerca de 100
árvores e interrupções no forne-
cimento de energia elétrica

Forte chuva acompanhada de
rajadas de ventos de 89 a 102
km/hora atingiram o município
de Ubatuba na tarde da terça-
feira, 16, provocando queda de
cerca de 100 árvores, desalojan-
do uma família do bairro Pedrei-
ra Alta e provocando interdição
de trechos das estradas do Rio
Escuro e do Cambucá bem como
interrupções do fornecimento de
energia elétrica. Não houve re-
gistro de pessoas feridas, mortas
ou desaparecidas.

A Defesa Civil de Ubatuba con-

Defesa Civil de Ubatuba contabiliza
danos após forte chuva do dia 16

tinua a realizar o
monitoramento dos impactos na
cidade e em áreas de risco nes-
ta quarta-feira, 17, bem como
trabalha na liberação de vias in-
terditadas. Os trabalhos contam
com o apoio de equipes do Cor-
po de Bombeiros, da Comissão
Municipal de Proteção e Defesa
Civil (Compdec) e da concessio-
nária Elektro.

A família do bairro da Pedreira
– um casal e quatro crianças –
se encontra alojada na casa de
parentes após a queda de uma
grande árvore sobre sua resi-
dência. O imóvel foi vistoriado
pela Compdec que não consta-
tou danos estruturais mas deci-

diu interdita-lo preventivamen-
te. A secretaria de Assistência
Social foi acionada para o apoio
com roupas, colchões e cesta
básica.

Já no bairro Cachoeira do
Tombador, no bairro do Ubatu-
mirim, houve queda de uma ár-
vore sobre um automóvel sem
vítimas.

Os bairros mais atingidos pela
queda de árvores sobre a fiação
elétrica ou queda na energia elé-
trica foram:

Cachoeira do Tombador
Estufa 2
Horto Florestal
Itaguá
Itamambuca

Pedreira Alta
Perequê-Açu
Praia da Fortaleza
Prumirim
Rio Escuro
Sertão do Cambucá
Sertão do Puruba
Sesmaria
Sumidouro
Taquaral
Usina Velha
Praia Vermelha

A Elektro foi acionada e enca-
minhou agentes aos locais afe-
tados para o restabelecimento
de energia.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Após intenso trabalho de
remoção das  árvores  ca í -
das  dev ido  a  tempestade
de terça-fe ira (16),  o aces -

Itamambuca é um dos bairros mais
atingidos com a chuva e ventos fortes
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so da V i la  de I tamambuca,
na região norte,  foi  l ibera-
d o  p e l a  D e f e s a  C i v i l  d o
munic ípio.

A concessionária de ener-
g ia  reestabeleceu o forne-
c i m e n t o  d e  e n e r g i a  e m
t o d o  o  b a i r r o  c o m  m a i s

agi l idade se comparado ao
iníc io do ano em que a fa l -
t a  d e  l u z  d u r o u  q u a t r o
dias.

O encontro aconteceu por
meio virtual e contou com 10
associações de surf do Estado

de São Paulo

Por aclamação foi criada a jun-
ta provisória que irá assessorar
o administrador provisório da
Federação Paulista de Surf (FPS),
dr. Murilo Ferreira Lima, até que
se convoque outra assembleia
geral para definição do futuro da
Federação. O encontro aconte-
ceu na última segunda-feira, dia
15, e contou com a presença de
presidentes de 10 associações
de surf do Estado de São Paulo.

A votação, mediada pelo Dr.
Murilo, foi realizada de forma
virtual, pela Plataforma Zoom e
começou pontualmente às 20
horas, com a presença dos diri-
gentes das associações de surfe
de Bertioga, Caraguatatuba,
Grande São Paulo, Itanhaém,
Praia Grande, Santos, São Sebas-
tião, São Vicente e Ubatuba.

Por unanimidade todos os pre-
sidentes apoiaram a formação
da junta provisória que foi for-
mada por Mauro Rabellé, presi-

Surf

Federação Paulista de Surf cria comissão provisória
dente da Associação Santos de
Surf (ASS), Marcos Terra, presi-
dente da Associação Ubatuba de
Surf (AUS) e Frank Constancio,
presidente da Associação de
Surf de São Sebastião (ASSS).

“Estamos conduzindo tudo
com a maior transparência pos-
sível. A formação desta comissão
é uma solução importante para
chegarmos na próxima
assembleia com pautas objeti-
vas”, explicou o Dr. Murilo
Ferreira Lima, que está a frente
da FPS por uma determinação
judicial da 5ª Vara Cível de San-
tos.

O encontro virtual foi marcado
por um clima de união e de es-
perança para o surfe paulista,
como explicou o ex-presidente
da Associação Santos de Surf
(ASS), Reginaldo Ferreira Lima
Filho,  responsável pela ação ju-
dicial que interviu na FPS. “É
importante salientar que o que
está acontecendo não é um ato
de contrariedade ou mesmo im-
pensado. É, na verdade, um pas-
so importante para o crescimen-
to do surfe paulista com deci-

sões técnicas e administrativas”,
ressaltou Naldo.

 Segundo o atual presidente
da ASS, Mauro Rabellé, São
Paulo é detentor de três títulos
mundiais no surfe, isso mostra
a força dos atletas paulistas e,
por outro lado, um Estado que
estava praticamente sem Fede-
ração. “Estávamos sem
representatividade nenhuma
desde 2012”, complementou.

Agora, em menos de 60 dias,
a nova equipe irá preparar a
pauta para a próxima
assembleia para decidir o rumo
da Federação Paulista de Surf
(FPS).

Entenda o caso
O juiz da 5ª Vara Cível de San-

tos, Dr. José Wilson Gonçalves,
determinou a intervenção ju-
dicial dia 14 de Janeiro (proces-
so digital  1108072-
60.2020.8.26.0100), na Fede-
ração Paulista de Surf (FPS) e
indicou um administrador pro-
visório. A ação foi provocada
pela Associação Santos de Surf
(ASS) no dia 4 de dezembro de
2020. A Federação Paulista de
Surf desde 2012 está inapta
para operar. Por essa e outras
razões a decisão do juiz de in-
dicar o administrador provisó-
rio.
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Saúde Dança

Líder de pesquisa que foca
no diagnóstico e reabilitação
de pacientes no pós-covid, a
neuropsicóloga Lívia Valentin
diz que falhas de memória ou
atenção podem ser sinal de

sequelas

Muitos pacientes que tiveram
covid-19 relatam sinais e sinto-
mas após se recuperar da doen-
ça. Um estudo inédito realizado
no Instituto do Coração (Incor)
analisou as consequências
cognitivas que a doença pode
deixar no indivíduo. Os primei-
ros resultados apontam que não
só aqueles que tiveram a doen-
ça na forma mais grave sofreram
com alguma sequela cognitiva,
mas também aqueles que tive-
ram sintomas mais leves, inclu-
indo os assintomáticos.

“Nossa pesquisa começou em
meados de março, quando
hipotetizamos que a falta de oxi-
gênio no cérebro ou no organis-
mo humano poderia causar um
grande prejuízo nas funções
cognitivas”, detalha a médica
Lívia Stocco Sanches Valentin,
neuropsicóloga do Incor do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade
de Medicina (FMUSP), professo-
ra da FMUSP e pesquisadora.

Em entrevista ao Jornal da USP
no Ar 1ª Edição, Lívia explica
que, no início, foram avaliados
185 pacientes e que agora o
Incor tem 430 pacientes avalia-
dos. Os resultados da pesquisa

Estudo do Incor sobre
sequelas cognitivas deixadas

pela covid-19 pode virar
referência da OMS

 Dados de pesquisa sobre diagnóstico e reabilitação da disfunção
cognitiva pós-Covid são tão importantes que a própria Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) aguarda os resultados finais do es-
tudo – Foto: Divulgação

sobre diagnóstico e reabilitação
da disfunção cognitiva pós-covid
são tão importantes que a pró-
pria Organização Mundial da
Saúde (OMS) aguarda os resul-
tados finais do estudo, no intui-
to de adotar a metodologia de-
senvolvida pelo Incor em âmbi-
to mundial. A pesquisadora usou
o jogo digital MentalPlus®, cria-
do por ela em 2010, para avali-
ar pessoas que tiveram covid-19
em vários estágios, idades e clas-
ses econômicas. Além do cará-
ter avaliativo, o jogo também é
uma ferramenta para reabilita-
ção.

“Eu sabia que, na verdade, a
consequência era no pós-covid,
então quis fazer um estudo para
o depois, porque a covid poder
deixar sequelas. Eu espero o pa-
ciente se recuperar, para tratar

o depois, o que sobrou de res-
quício da doença”, explica Lívia.
Sequelas envolvendo o sistema
cardiorrespiratório, pressão ar-
terial e diabete são mais comuns
de serem citadas, mas o aspec-
to cognitivo também é afetado.
Mesmo sendo mínimo e não tão
perceptível, uma falha de me-
mória ou uma falta de atenção
podem ser sinal de alguma
sequela.

Com o diagnóstico precoce, o
tratamento e o acompanhamen-
to funcionam de forma mais efi-
ciente, já que nosso cérebro tra-
balha em uma condição de
quanto melhor for o estímulo e
mais rápido for este estímulo,
melhor a pessoa vai ficar no fu-
turo, algo que independe da ida-
de.

Fonte: Jornal da USP

Os benefícios adquiridos pelas adaptações fisiológicas geradas pelo esforço físico colaboram para a
saúde do tecido muscular e dos demais órgãos. Crédito: Cristine Rochol/PMPA via Flickr

Exercícios físicos são
benéficos à saúde desde

a primeira sessão

Segundo Vanessa Voltarelli, o
esforço físico gera respostas

agudas que a longo prazo
resultam em adaptações no

organismo capazes de preve-
nir ou tratar doenças

Em estudo desenvolvido por
pesquisadores da USP, verifi-
cou-se que os exercícios físicos
são benéficos para a saúde
desde as primeiras sessões. O
esforço físico gera respostas
agudas que a longo prazo re-
sultam em adaptações no or-
ganismo capazes de prevenir
ou tratar doenças. A pesquisa
foca nos efeitos da atividade
física no músculo esquelético
e conclui que as mitocôndrias,
consideradas usinas de ener-
gia, são especialmente benefi-
ciadas pela adrenalina e au-
mentam as respostas
imunológicas, retardam o en-
velhecimento celular e melho-
ram o metabolismo.

Em entrevista ao Jornal da
USP no Ar 1ª Edição, Vanessa
Voltarelli, pesquisadora do La-

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas
de Ubatuba

boratório de Fisiologia Celular
e Molecular do Exercício da Es-
cola de Educação Física e Es-
porte (EEFE) da USP, explica
que a adrenalina liberada pelo
exercício físico tem a capacida-
de de agir diretamente sobre
as mitocôndrias, o que faz me-
lhorar a eficiência das
organelas e aumentar produ-
ção de energia. Os benefícios
adquiridos pelas adaptações
fisiológicas geradas pelo esfor-
ço físico colaboram para a saú-
de do tecido muscular e dos
demais órgãos.

“Essas respostas agudas vão a
longo prazo e, se a pessoa fi-
zer exercícios todos os dias, se
tornam crônicas. As
mitocôndrias vão tomar for-
mas mais alongadas e isso faz
com que elas funcionem me-
lhor. Essas organelas são a fon-
te de produção de energia do
nosso organismo e têm diver-
sas funções, como atenuar
efeitos oxidativos, morte celu-
lar e manutenção da saúde da
célula. A longo prazo, todas as

adaptações vão ajudar a saú-
de do tecido e esses benefíci-
os acontecem em diversos ou-
tros órgãos do organismo tam-
bém”, informa Vanessa.

Conforme a pesquisadora, o
objetivo do estudo não é ape-
nas identificar os protocolos de
exercício físico mais benéficos,
mas colaborar para estabele-
cer políticas públicas futuras
de combate ao sedentarismo,
visando à prevenção e ao tra-
tamento de doenças: “Quanto
mais aumentarmos o conheci-
mento sobre como o exercício
traz benefícios para o nosso or-
ganismo, maior a chance de
encontrarmos novas moléculas
ou vias que podem ajudar no
desenvolvimento de novos
fármacos ou no tratamento de
doenças crônicas”. Atualmen-
te, Vanessa estuda os benefí-
cios dos exercícios físicos na re-
dução de tumores
cancerígenos com foco em es-
tabelecer diretrizes para o
combate à doença.

Fonte: Jornal da USP

Quando se fala na Experimen-
tal de Dança automaticamente
vem à  mente  a  pa lavra
“profissionalismo”. E não é à toa.
Além de prezar pela qualidade
empresarial como escola de dan-
ça, a Experimental está constan-
temente envolvida com impor-
tantes ações e eventos de fo-
mento à profissionalização no
segmento da dança.

E  mais  um de les  está  para
acontecer: no próximo final de
semana, a Experimental irá pro-
mover o “IMERSÃO EM JAZZ -
UMA COMPLEMENTAÇÃO PARA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES”.
Trata-se de um programa híbri-
do de três dias intensos de au-
las teóricas e práticas sobre a
vertente do Jazz Dance coman-
dadas  por  prof i ss iona is
renomados na área da dança no
Brasil.

O evento é totalmente gratui-
to aos participantes, os quais
passaram em janeiro por um
acirrado processo seletivo para
que cada um pudesse garantir a
sua vaga. Foram centenas de ins-
critos e um total de 38 vagas pre-
enchidas por profissionais da
área, sendo que destes, 14 farão
a imersão de forma presencial e
24 de forma online, simultanea-
mente. Os contemplados partici-
pam de diferentes cidades do
Brasil, como Vila Velha (ES), Pa-
trocínio (MG),  Muriaé (MG),
Macaé (RJ), V itória (ES), Londri-
na (PR), Rio Negro (PR); do Esta-
do de São Paulo: São Paulo Ca-
pital, Lorena, Porto Feliz, São
José dos Campos, São João da
Boa V ista,  Bauru,  Carat inga,
Mogi das Cruzes, Cruzeiro, Fran-
ca ,  Amer icana,
Pindamonhangaba e Jacareí; do
Litoral  Norte:  São Sebastião,
Ilhabela e Caraguatatuba.

O Projeto Cultural foi idealiza-
do pela Experimental de Dança,
tendo a direção de Brisa Dia-
mante, e foi premiado (nº 37/
2020) para ser realizado com o
apoio  de  recursos  da  Le i
Emergenc ia l  A ld i r  B lanc  nº
14.017/2020.

Time de profissionais

Para abrir o evento, na sexta-
feira de manhã, dia 19, os alu-
nos terão um encontro online
com nada menos que MARCELA
BENVEGNU, jornalista, pesquisa-
dora de dança e gestora, Master
em Mídia, Comunicação e Negó-
cios pela University of California
e  bo ls i sta  do  programa de
mentoria executiva da Harvard
Business School. Ela traz na sua
aula online de duas horas um pa-
norama da História do Jazz Dan-
ce.

Depois dessa aula, MARIANA
NOGUEIRA traz a temática “Téc-
nica Clássica nas aulas de Jazz
Dance”, numa aula teórica-prá-
tica bastante esclarecedora para
os participantes. Mariana é bai-
larina profissional de jazz e clás-

Experimental de Dança
promove evento de formação

para professores com
profissionais renomados

sico, coach e assistente de core-
ografia de importantes musicais.
Seu mais recente trabalho foi
como dance captain em “Annie -
O Musical. Ela foi coreógrafa re-
sidente de “MPB - Musical Popu-
lar Brasileiro” e diretora residen-
te no “Conserto para dois”, com
Claudia Raia e Jarbas Homem de
Mello. 

Os alunos também terão uma
vivênc ia  com ANA PAULA
VILLAR ,  para  fa lar  sobre
musical idade, assunto funda-
mental para bailarinos e mais
ainda para professores de dan-
ça. Ana começou seus estudos
em Brasília, na Escola de Teatro
Musical de Brasíl ia (ETMB), e
atua em São Paulo em grandes
escolas de Teatro Musical. Ela é
Vocal Coach associada de Rafael
Villar com quem desenvolve di-
versas pesquisas para o melhor
desenvolv imento da saúde e
qualidade vocal no Professional
Voice Institute.

No dia dois, os participantes te-
rão aula com GABRIEL MALO,
logo no início do dia, trabalhan-
do a interpretação cênica do bai-
larino. Ele é coreógrafo, bailari-
no e ator, formado em Teatro
pelo INDAC Escola de Atores e
em Dança pela Gisele Bellot Es-
cola de Dança. No Teatro Musi-
cal, como ator e bailarino, tra-
balhou em grandes produções
de espetáculos musicais, como
“A Chorus  L ine”,  “W icked”,
“Hairspray”, “West Side Story”, e
coreografou recentemente “Cha-
ves, Um tributo Musical”.

Em seguida,  entra  na  sa la
FERNANDA TERRA para falar so-
bre um outro assunto de extre-
ma importância na docência da
dança: consciência corporal para
bailarinos. Ela é graduada em
Educac’aÞo Fiìsica pela USP (Uni-
versidade de São Paulo), e em
PILATES  pe lo  CGPA
Pi lates®,  referência  nac ional
como estúd io  e  centro  de

certificação. sendo reconhecida pelo
PMA (Pilates Method Alliance),
entidade responsável por esta-
be lecer  as  d i retr i zes  da
cert i f icação Nat ional  P i lates
Certification Program (NPCP). Na
Experimental, ela é professora
de Jazz Dance e tem o seu Estú-
dio de Pilates.

Fechando o  sábado,  uma
dobradinha de aulas com KÁTIA
BARROS, que traz na aula teóri-
ca, um bate-papo sobre Concep-
ção Coreográfica e depois uma
aula prática de Jazz Musical. Ela
é coreógrafa, diretora, atriz e
bailarina. Foi contemplada com
os prêmios  Imprensa  Dig i ta l
2017, Broadway Word Brasil e
Reverência 2018 pela coreogra-
f ia  do Musical  “Cantando na
Chuva”. Recebeu o Prêmio Bibi
Ferreira de melhor coreografia
com “O Homem de La Mancha”
e “Annie o Musical”, dirigidos
por  Migue l  Fa labe l la .
Coreografou “Sunset Boulevard”
(2019) e “O Médico e o Mons-
tro”  dirigidos por Fred Hanson,
a lém de  ”A  Madr inha
Embriagada”, direção de Miguel
Falabella. Dirigiu a remontagem
de “Chapl in”  (2018)  da  Raia
Produções. Assina a co-direção e
coreografia do espetáculo “Con-
serto para dois” com Claudia
Raia  e  Jarbas  Homem de
Mello. No segmento de shows,
fez a direção de movimento e
coreografia do DVD ”Meu lugar”
da cantora Anitta. Foi coreógra-
fa da turnê “Nossa História” de
Sandy & Júnior e do Programa
Dancing Brasil, temporada 5 de
2019 da Record. Como intérpre-
te, esteve nas grandes monta-
gens dos musicais da Broadway
no Brasil, como “Cabaret”, “Miss
Sa igon”,  “Ch icago”,  “Swe et
Charity”, “A Bela e a Fera”, “Vitor
ou V itória”.

Brisa Diamante, diretora da Ex-
perimental, encerra as ativida-
des da Imersão no domingo, com
um dia todo dedicado a falar e
aplicar a metodologia de sua au-
toria, MEJ (Metodologia Experi-
mental de Jazz Dance), a qual
tem rendido a ela muitos convi-
tes de cursos e workshops. Dire-
tora, coreógrafa e bailarina. Bri-
sa é coach de jazz, pós-gradua-
da  em Dança  e  Consc iênc ia
Corporal.  Na Experimental de
Dança também coordena toda o
jazz e é coreógrafa dos grupos
juvenil e sênior, os quais acumu-
lam grandes premiações, como
no Festival de Dança de Joinville,
Prêmio Desterro,  Festidança,
Promodança e Festival Interna-
cional de Dança de Ubatuba,
sendo premiada como melhor
grupo e melhor coreografia. Em
2019, foi bolsista para aulas na
Broadway Dance Center, New
York (USA). Ganhou o prêmio de
melhor coreógrafa do Festidança
2019.

O”IMERSÃO EM JAZZ -  UMA
COMPLEMENTAÇÃO PARA FOR-
MAÇÃO DE PROFESSORES” ofe-
rec ido pela  Exper imental  de
Dança é uma importante fonte
de conhecimento e uma ferra-
menta valiosa para professores,
já que propõe uma imersão den-
tro da linguagem de Jazz Dance,
trazendo à tona informações
pertinentes ao ensino da moda-
lidade, além de outras aborda-
gens relevantes no processo de
formação do bailarino dentro da
escola de dança, no qual o pro-
fessor é parte responsável.

Serviço
Experimental de Dança
Av. Iperoig, 166 - 1º andar -

Shopping Fluir
Tel.: (12) 99798-1440
www.experimentaldedanca.com.br

Instagram:
@experimental.danca
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As campanhas deste mês
têm nos exercícios físicos um
forte aliado, que traz entre os

benefícios a melhora na
qualidade de vida do paciente

De janeiro a dezembro as co-
res invadem o calendário da
saúde como um alerta para a
necessidade de conscientização
da população. E junto com a
chegada do segundo mês do
ano vem também as campanhas
do Fevereiro Roxo, que aborda
doenças como Lúpus,
Fibromialgia e Mal de
Alzheimer, e do Laranja na
conscientização sobre o comba-
te à leucemia.

Todas doenças de muito im-
pacto no organismo, sendo que
três delas ainda não têm cura.
O que reforça ainda mais a im-
portância de um diagnóstico
precoce, que pode garantir uma
melhor qualidade de vida para
o paciente. Ações deste tipo se
espalham pelo mundo dando
informações e mostrando para
as pessoas como lidar com as
diferenças. E de quebra, atuam
no combate ao preconceito ge-
rado com algumas doenças.

Se no passado a recomenda-
ção médica para tratamento de
doenças crônicas era ficar em
repouso. Hoje, pesquisas de-
monstram que a prática de exer-
cícios não só é segura e possí-
vel, como também pode melho-
rar o desempenho físico e a qua-
lidade de vida do paciente. Se-
gundo análise feita pela The
American College of Sports
Medicine (ACSM), em centenas

Fevereiro Roxo e Laranja:
conscientização sobre doenças

autoimunes e a leucemia

de estudos que relacionam a ati-
vidade física e o câncer, por
exemplo, os praticantes ativos
apresentaram 20% a menos de
chance de desenvolver tumores.
Além disso, também tiveram
43% de redução na mortalidade
por diversas doenças e 38% pela
doença em si.

Para Walter Oliveira, professor
e influenciador técnico da Fit
Sul, franqueada da Smart Fit em
Santa Catarina, além dos índices
indicados acima, há também o
benefício fisiológico.  “O exercí-
cio ajuda o organismo a produ-
zir substâncias anti-inflamatóri-
as, que vão atuar em todo o nos-
so corpo. Ajudando na recupe-
ração do órgão com câncer, ou
aliviando as crises de dores cau-
sada pela fibromialgia”, destaca
o especialista. Como a doença
baixa a oxigenação do paciente,
ele tende a ficar mais sedentá-

rio e, com isso, os movimentos
acabam comprometidos. E o
exercício físico vem justamente
para melhorar esse quadro e re-
forçar o sistema imunológico do
corpo, que irá resistir melhor aos
impactos da doença e poderá
ter uma recuperação mais rápi-
da.

Oliveira reforça ainda que
cada fase do tratamento pre-
cisa de cargas e orientações di-
ferentes. “Quando falamos em
condicionamento físico o trei-
no deve ter uma intensidade
mais elevada. Já para os que
estão em tratamento, a pres-
crição é outra. O exercício vem
para atenuar os efeitos da do-
ença, melhorando a qualidade
de vida. Nestes casos, os ór-
gãos de saúde indicam em mé-
dia 150 minutos de atividade
moderada por semana”, expli-
ca.

A Fundart – Fundação de Arte
e Cultura de Ubatuba tem nova
diretora cultural. A atriz, direto-
ra e produtora cultural, Marcia
Max assume o cargo com a res-
ponsabilidade de atender a de-
manda do setor artístico-cultu-
ral, cada vez mais em expansão
no município. Além da diretoria
cultural da Fundart, Marcia es-
tará à frente da gestão cultural
do Teatro Municipal Pedro Pau-
lo Teixeira Pinto.

Formada em administração,
Marcia possui também forma-
ção em teatro pela Escola de
Teatro Célia Helena de SP. Como
integrante do Setorial de Artes
Cênicas, Circo e Dança da
Fundart, participou ativamente
da fundação do Grupo GATU Te-
atral, em 2009.

Dentre as funções da diretoria
cultural, estão: desenvolver, co-
ordenar e executar a Política

Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba apresenta nova

diretora cultural

Da esquerda pra direita o diretor presidente interino, José Maria
Patrício,  a diretora cultural, Marcia Max, a a assessora jurídica
Mariana Rolim dos Santos

Cultural do Município; progra-
mar, coordenar e executar pro-
jetos artísticos, culturais e edu-
cacionais consonantes com a
política cultural do município;
substituir o Diretor Presidente
em suas ausências e impedimen-
tos; administrar os recursos hu-
manos, materiais, físicos e finan-
ceiros de sua área; executar ta-
refas correlatas e afins.

Além da diretoria executiva da
Fundart, composta pelo diretor
presidente interino, José Maria
Patrício, o diretor administrati-
vo, Vlamir Eduardo Marino e
pela diretora cultural, Marcia
Max, o cargo de assessora jurí-
dica da Fundação também foi
preenchido e passa a ser ocupa-
do pela advogada Mariana

Mariana Rolim é a nova asses-
sora jurídica da FundArt

Rolim dos Santos, pós-
graduanda em direito público.

Fonte: Fundart

Marcia Max, além da diretoria
cultural da Fundart estará à
frente da gestão cultural do Te-
atro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

ORÇAMENTOS DE EDITAIS  DE JUSTIÇA
acidadeubatuba@gmail.com

Após um longo período de ofi-
cinas culturais presenciais
suspensas devido à pandemia
de COVID-19, a Fundação irá
retomar, de forma progressiva,
suas atividades.

De 22 a 26 de fevereiro a Ofici-
na de Dança da Fundart (Balé
Clássico), coordenada pela
prof.ª Alessandra Penha, estará
realizando as rematrículas para
o ano de 2021. As inscrições
acontecerão de segunda a sex-
ta-feira das 8h às 11h e das
13h30 às 16h30, separadas por
turmas, para não gerar aglome-
ração, de acordo com o
cronograma abaixo:

REMATRÍCULAS
22/02 – Turmas preparatório

manhã e tarde (7 e 8 anos);
23/02 – 1º ano manhã e tarde

(9 e 10 anos);
24/02 – 2º ano manhã e tarde

(11 e 12 anos);
25/02 – 3º ano I e II noite/tar-

de (a partir de 13 anos);
25/02 – Elementar A e B tarde/

noite (a partir de 15 anos);
26/02 – Adulto noite e Inicia-

ção adulto.

MATRÍCULAS
As novas matrículas serão rea-

lizadas de 1 a 12 de março, tam-
bém de segunda a sexta-feira
das 8h às 11h e das 13h30 às
16h30, com a entrega de 20 se-
nhas de atendimento no perío-
do da manhã e 20 senhas no

Fundart abre inscrições para
oficina de balé clássico

período da tarde. A partir do dia
15 de março as matrículas con-
tinuarão a serem realizadas ape-
nas no período da manhã.

As aulas acontecerão
presencialmente a partir de 15
de março, com capacidade redu-
zida e tomando todas as medi-
das necessárias de
distanciamento social e
higienização, de acordo com as
diretrizes do município.

DOCUMENTOS PARA INSCRI-
ÇÃO

Rematrículas:

– 1 foto 3×4 atual;
– R$15,00 referente à mensali-

dade do mês de março;
– A taxa de matícula de

R$10,00 será substituída por 1kg
de alimento não perecível ou
material de limpeza/higiene
pessoal equivalente, que serão
enviados para a Secretaria Mu-

nicipal de Assistência Social.

Matrículas:

– 1 foto 3×4 atual;
– RG do aluno e do responsá-

vel;
– Comprovante de residência

atual;
– R$15,00 referente à mensali-

dade do mês de março;
– A taxa de matícula de

R$10,00 será substituída por 1kg
de alimento não perecível ou
material de limpeza/higiene
pessoal equivalente, que serão
enviados para a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social.

Para as demais oficinas cultu-
rais, a Fundart está trabalhando
na elaboração do edital para ins-
crições e em breve divulgará
mais informações.

Fonte: Fundart
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O número de benefícios conce-
didos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no ano pas-
sado caiu 6,2% em relação a
2019. O fechamento das agên-
cias da Previdência Social em ra-
zão da pandemia, levando ao
fim das  perícias médicas de
março a setembro, ajuda a ex-
plicar a queda, que foi puxada
principalmente pela redução de
51% no pagamento de novas
aposentadorias por incapacida-
de permanente — também cha-
madas de aposentadoria por
invalidez. O problema continuou
mesmo após a reabertura das
agências , quando os médicos
peritos se recusaram a voltar às
atividades presenciais, alegando
que as unidades não atendiam
às condições necessárias para
funcionar durante a crise sani-
tária.

Das 1.562 agências do INSS no
país, 1.176 estão abertas atual-
mente, sendo que apenas 564
unidades têm o serviço de perí-
cia médica, segundo a Secreta-
ria de Previdência Social.

A falta de perícias fez com que
muitas pessoas desistissem de
dar entrada nos benefícios por
incapacidade enquanto as agên-
cias estivessem fechadas.

Queda da concessão de novos
benefícios do INSS é registrada

devido à pandemia

Disque 190
Ajude a Polícia a

ajudar você!

Jornal A Cidade, há 35 anos levando informação ao
leitor com credibilidade e transparência.

Reforma da Previdência adiou
pedidos de aposentadoria

De acordo com o Boletim Esta-
tístico da Previdência Social,
também houve uma queda de
27% nas concessões de aposen-
tadorias por tempo de contribui-
ção em 2020, em relação ao ano
anterior. Para especialistas, o
motivo, neste caso, está relacio-
nado à reforma da Previdência ,
promulgada em novembro de
2019.

Um movimento parecido ocor-
reu em 2015, quando foi regis-
trada uma queda de 16,6% no
volume de concessões. Em maio
daquele ano, havia sido aprova-
da uma medida provisória (MP)
assinada pela então presidente

Dilma Rouseff, que instituía a
Fórmula 85/95, segundo a qual
para se aposentar com o valor
integral a soma da idade com o
tempo de contribuição do segu-
rado precisaria resultar em 85
pontos, no caso das mulheres, e
95, no caso dos homens.

Em novembro daquele ano,
a MP foi sancionada e trans-
formada em lei.  Com isso,
muitos preferiram esperar
para pedir o benefício em
2016, quando o volume de
concessões aumentou mais
de 20%.

A expectativa é que o mesmo
ocorra desta vez e, em 2021, o
número de novas aposentadori-
as aumente.
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Plano São Paulo

O Governador João Doria anun-
ciou na sexta-feira (19), a 22ª
reclassificação de regiões no Plano
São Paulo de controle da
pandemia. A piora nos índices de
avanço do coronavírus no interior
deixa as áreas de Araraquara,
Barretos, Bauru e Presidente Pru-
dente na fase vermelha, com res-
trição total de comércios e serviços
não essenciais. Houve melhora nas
regiões de Franca, que avança para
a etapa laranja, e Sorocaba, que
progride para a fase amarela.

 “A reclassificação começa a valer
a partir de segunda-feira, 22 de fe-
vereiro. Assim, todos terão possi-
bilidade de se preparar e organizar.
Outras reclassificações poderão
ocorrer na próxima semana, sem-
pre com o objetivo de atender com
mais precisão e rapidez, seja para
evoluir ou regredir”, afirmou Doria.
Todas as regras do Plano SP estão
detalhadas no site https://
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

As demais regiões permanecem
sem alteração em relação à classi-
ficação atual, em vigor desde o úl-
timo dia 6. Continuam na fase ama-
rela a Grande São Paulo e as áreas
de Araçatuba, Baixada Santista,
Campinas e Registro. Na laranja,
estão as regiões de Marília,
Piracicaba, Ribeirão Preto, São João
da Boa Vista, São José do Rio Preto
e Taubaté.

Todas as regiões em fase verme-
lha estão com ocupação de UTI

Litoral Norte permanece na fase
laranja na 22ª reclassificação

do Plano SP

para pacientes de COVID-19 acima
de 80%. Na etapa de restrição má-
xima, só há funcionamento normal
de farmácias, mercados, padarias,
lojas de conveniência, bancas de
jornal, postos de combustíveis, la-
vanderias e hotelaria. Já os comér-
cios e serviços não essenciais só
podem atender em esquema de re-
tirada na porta, drive-thru e entre-
gas por telefone ou aplicativos.

Municípios em áreas de fase ama-
rela podem permitir 40% de ocupa-
ção em academias, salões de bele-
za, restaurantes, cinemas, teatros,
shoppings, concessionárias, escritó-
rios e parques estaduais, com expe-
diente de até dez horas diárias para
restaurantes e 12 horas para as de-
mais. O atendimento presencial
deve ser encerrado às 22h em to-
dos os setores. Nos bares, as por-
tas fecham mais cedo, às 20h. Even-
tos que geram aglomeração, como
festas, baladas e shows continuam
proibidos.

Na etapa laranja, o funcionamen-
to dos serviços não essenciais é li-
mitado a até oito horas diárias, com
atendimento presencial máximo de
40% da capacidade e encerramen-
to às 20h. O consumo local em ba-
res está totalmente proibido.

Com a reclassificação desta sexta,
na fase amarela a venda de bebidas
alcoólicas em lojas de conveniência
e restaurantes passa a ser permiti-
da por mais duas horas, das 6h às
22h. Nas etapas laranja e vermelha,

permanece o limite entre 6h e 20h.
Somente a partir da fase verde, a
mais branda, é que essa
comercialização poderá voltar a ser
feita sem as restrições atuais.

Todos os protocolos sanitários e
de segurança para os setores eco-
nômicos devem ser cumpridos com
rigor. Prefeituras que se recusam a
seguir as normas estabelecidas pelo
Governo do Estado ficam sujeitas a
sanções judiciais.

Dados da pandemia
Com os dados epidemiológicos

semanais divulgados nesta sexta, a
média estadual passou de 343,7
para 287,9 novos casos por 100 mil
habitantes. A taxa de novas
internações foi de 48,3 para 46,6 a
cada 100 mil habitantes, e as novas
mortes tiveram ligeira alta, de 7
para 7,3 por 100 mil habitantes.

A pressão sobre o sistema hospi-
talar teve leve recuo, mas ainda exi-
ge acompanhamento ininterrupto.
A média estadual de ocupação de
leitos de UTI por pacientes graves
de COVID-19 caiu de 67,2% para
66,7%, com 20,2 vagas a cada 100
mil habitantes.

O resumo com as informações so-
bre a reclassificação do Plano São
Paulo e os indicadores
epidemiológicos e de capacidade
hospitalar de cada região estão dis-
poníveis no link https://issuu.com/
g o v e r n o s p / d o c s /
apresenta__o_plano_sp

Turismo

O Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro com 25 anos
de história, está com inscrições abertas.

As vagas para o Polo Ubatuba são para crianças e jovens de 6 a 17
anos, para os cursos de Canto-Coral, Iniciação Musical, Percussão e
Violão.

As aulas (inicialmente, de forma online) serão terças e quintas-fei-
ras, no período da tarde e o cadastro de interesse deverá ser feito
pelo link: http://www.projetoguri.org.br/matricula2021

As matrículas serão efetivadas posteriormente, respeitando a or-
dem de inscrição. INSCRIÇÕES GRATUITAS!

A coordenação do Projeto Guri - Polo Ubatuba estará tirando dúvi-
das na sede administrativa da Fundart (Praça Nóbrega, 54 - Centro)
quinta-feira das 14h às 17h, e sexta-feira das 9h às 12h

A Companhia Municipal de Turis-
mo (Comtur) de Ubatuba realizou
na noite de quinta-feira, 18, uma
apresentação sobre o Sistema de
Gestão de Fretamentos (SGF) e
emissão de senhas de entrada de
vans e ônibus de turismo na cida-
de.

O evento aconteceu no Teatro
Municipal de Ubatuba e atendeu a
uma solicitação feita pelos mem-
bros do Ubatuba Convention &
Visitor’s Bureau, associação que
reúne empresários de diferentes
segmentos relacionados ao turis-
mo, como meios de hospedagem,
alimentação, agências de turismo,
entre outros.

O SGF é um sistema online que
permite a gestão do fluxo de turis-
mo rodoviário, a organização dos
prestadores de serviço e o controle
do fluxo de visitantes nas vias pú-
blicas e nos atrativos, além de ge-
rar receitas para empresas de
Ubatuba e recursos para investi-
mento no turismo do município.

A equipe da Comtur fez adequa-
ções no uso da ferramenta de modo
a coibir fraudes internas, como ca-
dastros irregulares, e externas,
como vendas de senhas. Até 15 de
janeiro de 2021, havia 5.238 usuá-
rios cadastrados no SGF e habilita-
dos a solicitar acesso de visita à ci-
dade, dos quais 329 são prestadores
de serviço, entre meios de hospe-

Comtur apresenta
funcionamento de sistema
de gestão de fretamentos

turismo em Ubatuba

dagem, agências de turismo e esta-
cionamentos. Desde maio de 2019
até a data de 15 janeiro de 2021,
foram emitidas 5.068 senhas de
entrada, correspondendo a um to-
tal de R$ 2.033.660 arrecadados.
Ainda em janeiro deste ano, a
Comtur iniciou um
recadastramento obrigatório de to-
dos os usuários, com exigência de
documentos como contrato social,
cartão de CNPJ, inscrição estadual,
Cadastrur, alvará municipal e AVCB.

Claudinei Bernardes, diretor de
Turismo da Comtur, destacou que
o SGF é uma ferramenta que ajuda

a fomentar o mercado formal de
turismo, gerando receita para em-
presas da cidade, combatendo as
iniciativas ilegais, informais e imo-
rais e organizando o fluxo de arre-
cadação: “Além disso, o sistema for-
nece dados estatísticos que facili-
tam o controle e conservação dos
atrativos e dão transparência e pu-
blicidade às ações”.

“Nós precisamos organizar o turis-
mo em Ubatuba e isso depende de
toda a cidade respeitar as regras
estabelecidas pela legislação, como,
por exemplo, normas sanitárias,
laudo do Corpo de Bombeiros e
alvará de funcionamento”, destacou
a prefeita de Ubatuba, Flavia
Pascoal.

Os participantes também debate-
ram perspectivas para o futuro da
Comtur e expectativas dos empre-
sários do ramo de turismo para
Ubatuba. Uma das preocupações
levantadas foi com a gestão do Tea-
tro Municipal, que é vinculado à
Comtur, e exige investimentos altos
para manutenção, principalmente
de água, energia elétrica, limpeza e
manutenção.

Além da equipe da Comtur e da
prefeita Flavia, o encontro contou
com a participação do vice-prefei-
to, Marcio Maciel, e dos vereado-
res Jorge Ribeiro (Jorginho), Vantuil
dos Santos Mascarenhas (Ita), Adão
Pereira e José Roberto Monteiro
Júnior (Júnior JR).

Projeto “No Mapa da Mata”

Projeto faz um levantamento e
traça a Rota do Artesanato das
regiões Norte e Sul de Ubatuba

Na sexta-feira, 19 de fevereiro, o
projeto “No Mapa da Mata” lançou
o seu Mapa Virtual no site: https://
www.saberesartesanais.com.br,
que contará também com um
audiodescritivo que narra o percur-
so das rotas, pensando na acessibi-
lidade para portadores de deficiên-
cia e acuidade visual.

“No Mapa da Mata” é um proje-
to, fruto da pesquisa dos artesana-
tos produzidos pelos mestres
artesãos e membros das comunida-
des tradicionais do município. Ele
aborda as matérias primas utiliza-
das na confecção dos artesanatos,
apresenta os artesãos e as formas
de contatá-los, além de descrever
a respeito de seus territórios.

Sua divulgação garante uma
devolutiva econômica para os
artesãos retratados,
potencializando a criação artística,
manejo dos materiais, além de for-
talecer o turismo de base comuni-
tária.

Tem como objetivo mostrar que o
potencial turístico local está além
das praias e apresentar a riqueza
cultural e belezas naturais dos ser-
tões da região.

Acesse o site e as redes sociais
(Instagram / Facebook) do projeto
para saber mais.

Os folders do projeto estão dispo-
níveis também na sede da Fundart
e na Secretaria Municipal de Turis-
mo.

Projeto “No Mapa da Mata”
lança mapa virtual

Este é um projeto apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc
nº 14.017/2020.

Projeto Guri

O Programa Oficinas Culturais, da
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado de
São Paulo e gerenciado pela Poiesis,
está com inscrições abertas. As ofi-
cinas são gratuitas e acontecerão de
maneira virtual, através da platafor-
ma “Zoom”.

Mais detalhes nos próprios formu-
lários de inscrição de cada oficina.

Confira a programação de março
de 2021:

– LEI ALDIR BLANC: PRESTAÇÃO
DE CONTAS – GESTORES PÚBLICOS

Inscrições até 3/3: https://
forms.gle/ZJmGFymadwH4U6pW7

– LEI ALDIR BLANC: PRESTAÇÃO
DE CONTAS – SOCIEDADE CIVIL

Inscrições até 3/3: https://
forms.gle/9cf2KqpdrboZyMsd7

– ESTADO – PRESENÇA E JOGO: A
COMICIDADE VIRTUAL NA ARTE DA
PALHAÇARIA

Inscrições abertas para o Projeto Guri

Programa Oficinas Culturais da
Poiesis está com inscrições abertas

Cultura

Inscrições até 3/3: https://
forms.gle/qwtePRLhTQiXY44f6

– AFINAL, O QUE É ECONOMIA
CRIATIVA?

Inscrições até 3/3: https://
forms.gle/jBT3siVQB8ZCVwbSA

– CONEXÃO ENTRE DANÇA CON-
TEMPORÂNEA E DANÇAS BRASI-
LEIRAS

Inscrições até 10/3: https://
forms.gle/cGCcTM4SxzQmxeCW8

– PERCUSSÃO BAIANA –
MÓDULO 2

Inscrições de 3/3 a 18/3:
h t t p s : / / f o r m s . g l e /

GQjXFTfpSqmZVnb68

Acompanhe nossas publicações na internet.

Acesse: (https://acidadeubatuba.com.br)

Jornal A Cidade, há 35 anos levando informação ao
leitor com credibilidade e transparência.
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Educação em pauta
Confira as mais recentes notícias da semana sobre

educação em tópicos. Para se aprofundar em cada assunto,
busque a matéria conforme a fonte da notícia.

As atualizações dessa semana compreendem o período de 12/02 a 18/02.

Jornal A Cidade, há 35 anos levando informação ao
leitor com credibilidade e transparência.

Turismo

Resgate

“Medida de proteção fora da es-
cola é o que vai mantê-la aberta’’,
diz especialista

As aulas presenciais para alguns
grupos de alunos foram suspensas
em escolas de elite de São Paulo
após infecções pelo coronavírus. Os
colégios afirmam que a contamina-
ção ocorreu fora do ambiente es-
colar - o que evidencia a importân-
cia de que as famílias redobrem os
cuidados ao frequentar outros es-
paços, segundo Marco Aurélio
Sáfadi, presidente do departamen-
to de infectologia da Sociedade Bra-
sileira de Pediatria. Quando se tem
as bolhas (grupos de alunos que só
têm contato entre si) é possível fa-
zer com que o fechamento não se
estenda para a escola inteira. É uma
estratégia interessante e que deve,
sim, ser adotada. Afirma o especia-
lista, que faz parte de uma comis-
são médica criada para orientar a
volta às aulas no Estado de São Pau-
lo.

Fonte: Estado de SP

Escolas particulares de SP liberam
mais alunos em sala

Um conflito entre regras estadu-
ais e municipais faz escolas particu-
lares da capital paulista receberem,
a partir desta semana, quantidades
diferentes de alunos em aulas
presenciais. Algumas passaram a
seguir o decreto estadual e aumen-
taram para 70% dos estudantes to-
dos os dias. Outras se mantêm em
35%, como prevê a Prefeitura. Ter
uma porcentagem maior é impor-
tante para as famílias porque signi-
fica mais dias na escola e menos
rodízios. Colégios como Santa Cruz
e Espaço Lúdico, na zona oeste, e
Projeto Vida, na zona norte, são al-
guns dos que decidiram aumentar
a quantidade de alunos. E ainda afir-
maram que foram autorizadas pe-
los seus supervisores nas diretorias
regionais de ensino - ligadas ao Es-
tado - a fazer a mudança.

Fonte: Estado de SP

Aulas presenciais podem ser se-
guras com máscaras,
distanciamento e outras estratégi-
as, diz órgão de saúde dos EUA

O Centro de Controle e Prevenção
de Doenças (CDC), principal órgão
de saúde pública dos Estados Uni-
dos, disse que o ensino presencial
pode ser retomado com segurança
com o uso de máscaras,
distanciamento social e outras es-
tratégias. A vacinação dos professo-
res, mesmo que seja importante,
segundo o CDC, não deve ser um
pré-requisito para a reabertura das
escolas durante a pandemia de
Covid-19. As autoridades de saúde
dizem que existem fortes evidênci-
as de que o ensino presencial pode
reabrir, especialmente nas séries
iniciais. As recomendações do novo
guia inclui as mesmas medidas já
apoiadas pelo CDC anteriormente,
mas agora deverão ser administra-

das com mais rigor. Elas deverão ser
implementadas consistentemente
para manter as escolas em seguran-
ça.

Fonte: G1

Alunos que estudam à distância
são mais estressados, aponta pes-
quisa

Um novo estudo realizado pela
emissora NBC News e pela organi-
zação Challenge Success buscou
comparar os alunos do ensino à dis-
tância com aqueles cujas aulas são
presenciais ao menos uma vez por
semana. Como resultado, os pes-
quisadores constataram que os pri-
meiros costumam apresentar mai-
ores níveis de estresse e preocupa-
ção. O levantamento levou em con-
ta as respostas de aproximadamen-
te dez mil estudantes espalhados
por doze escolas norte-americanas.
Desses, metade afirmou ter senti-
do mais estresse na escola em 2020
do que nos anos anteriores.

Fonte: Veja

Melhor ensino remoto não é tela
o dia todo, diz criador do Google
Classroom

O abalo que a pandemia de
coronavírus provocou no mundo, e
na educação em particular, colocou
sem aviso prévio milhões de estu-
dantes em plataformas de educação
online. E é do gerente de produto
do braço de educação do Google,
Zach Yeskel, a afirmação de que fi-
car o dia todo em frente a uma tela
pode não ser o melhor a fazer em
tempos de ensino híbrido. “Apren-
demos que uma boa prática para o
ensino remoto não é pedir para es-
tudantes ficarem em frente a uma
tela como se estivessem na escola
o dia todo, mas sim ter mais ativi-
dades assíncronas [não ao vivo]”,
diz Yeskel.

Fonte: Folha de SP

Análise swot: conhecendo a fun-
do a sua escola

Você já ouviu falar em análise
SWOT? Essa é uma ferramenta que
pode ajudar muito quando o assun-
to é gestão escolar. Trata-se de uma
técnica de planejamento estratégi-
co, criada para ajudar gestores a

identificar 4 pontos cruciais do seu
negócio: fortalezas, fraquezas,
oportunidades e ameaças. Pensan-
do em ajudar gestores a se planeja-
rem de maneira mais assertiva para
2021, o Escolas Exponenciais reali-
zou, em dezembro do ano passado,
a primeira edição do Programa de
Imersão utilizando a metodologia
SWOT. Confira aqui as dicas de um
dos mentores dessa edição, Vahid
Sherafat, fundador da Escolas
Exponenciais e da ClassApp. Fonte:
Escolas Exponenciais

SoftBank é um dos líderes de
aporte de R$450 milhões na
Descomplica

O Descomplica anunciou na quin-
ta-feira (18) o maior investimento
já recebido por uma startup brasi-
leira de educação (ou edtech). O
negócio de ensino pela internet
captou um aporte de R$ 450 mi-
lhões (US$ 84 milhões) de nomes
como o SoftBank, conglomerado
japonês de telecomunicações e
dono do maior fundo de venture
capital (fundos de investimento em
capital de risco, que aplicam dire-
tamente em negócios com alto po-
tencial de crescimento) do mundo.

Fonte: InfoMoney

Volta às aulas após quase um ano
provoca estranhamento em pe-
quenos e ansiedade nos maiores

Nos primeiros dias de aulas
presenciais, Lucas, 10, passou os
recreios sozinho, trocando mensa-
gens com a sua mãe pelo celular.
Letícia, 15, teve ataque de ansieda-
de logo que chegou ao portão da
escola e precisou chamar os pais
para buscá-la. João, 12, não quis
conversar com os colegas da turma,
que, para ele, não são tão legais
quanto os amigos virtuais. Mariana,
3, chorou muito e foi agressiva com
a professora. São casos aparente-
mente isolados em meio ao clima
de comemoração de crianças e jo-
vens com a reabertura das escolas
em São Paulo, mas que já chamam
a atenção de educadores para as
sequelas do confinamento prolon-
gado. Confira na matéria dicas dos
especialistas.

Fonte: Folha de SP

Helicóptero Águia transporta
banhista socorrido por guarda vidas

na praia da Sununga
No dia 15 o águia foi aciona-

do para prestar apoio aos
guarda vidas na praia da
Sununga, em Ubatuba, onde
uma vítima estava se afogan-
do.

Com o mar agitado e a praia
da Sununga sendo conhecida
como uma praia perigosa para
banhista,  rapidamente o
Águia chegou ao local, onde a
vítima já se encontrava rece-
bendo os primeiros atendi-
mentos na faixa de areia pela
equipe de guarda vidas tem-
porário.

De pronto o Águia realizou o
pouso na praia e a equipe
acessou a vítima para saber a real
situação, sendo informada de
que a vítima disse não estar sen-
tindo os braços e as pernas após
levar um “caldo” das ondas. Di-

ante da gravidade da situação e
a demora para o acesso ao local
pelas equipes em terra, o banhis-
ta foi estabilizado e conduzido
até o aeroporto Gastão Madeira

em Ubatuba, onde uma viatura
do SAMU aguardava para fazer o
transporte até o Pronto Socorro
da Santa Casa, onde receberia o
tratamento adequado.

As cinco cidades da região possuem
diversos projetos que colocam os

caiçaras e sua cultura no protagonismo
das atividades turísticas.

Na contramão do turismo de massa, o
turismo de base comunitária consiste em
visitar lugares onde a comunidade se
envolve e assume papel de protagonista no
processo turístico, ajudando no
desenvolvimento local e na movimentação
da economia regional.

Focado principalmente na valorização e
preservação da cultura e do povo, esse tipo
de turismo integra a comunidade em
práticas socioculturais com a intenção de
gerar benefícios tanto para o anfitrião,
quanto para o visitante. Ou seja, é um
modelo de desenvolvimento que privilegia
o ser humano e o meio ambiente.

No Litoral Norte de São Paulo, as cidades
de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São
Sebastião e Ubatuba vem somando esforços
para trabalhar a região como um todo, por
meio do Circuito Litoral Norte, e também
apresentam projetos consolidados de
turismo de base comunitária que visam,
não só preservar a rica biodiversidade
regional, como também valorizar a cultura
caiçara.

Para o analista Ambiental da DTA
Engenharia e coordenador do Programa de
Educação Ambiental do Porto de São
Sebastião, Jorge Alarcón, esse segmento do
turismo é de grande importância para a
preservação de lugares e culturas como a
do Litoral Norte.

“É um turismo que vem contra a ideia de
degradação ambiental e visa passar para os
visitantes as ideias que as comunidades
caiçaras têm; são comunidades que há
séculos vem desenvolvendo suas atividades
sem gerar grandes impactos ao meio
ambiente. Portanto, eles têm muito a
ensinar sobre isso”.

Alarcon também aborda a relevância
desses projetos para o turismo regional.
“Isso vai agregar para o turismo no sentido
regional como uma nova possibilidade de
atração e uma nova fonte de renda. É um
modelo de turismo feito em vários lugares
do Litoral Norte, e a pessoa que vai visitar
um, também quer conhecer os outros. Ou
seja, você fortalece uma cadeia inteira de
turismo de base comunitária. O TBC tem
potencial de ser enorme e atrai um público
que é muito específico e gosta de vivenciar
esse tipo de coisa”, completa.

Cada uma das cidades integrantes do
consórcio turístico possui suas
particularidades, mas carrega o senso
comum de desenvolver práticas de turismo
sustentável que beneficiem não só a
economia, como também o
desenvolvimento regional sustentável.

Bertioga
A comunidade Vila da Mata, que está

situada dentro do Parque Estadual Restinga
de Bertioga, importante área de
conservação do ecossistema da Mata
Atlântica, oferece uma oportunidade para
os visitantes observarem aves locais,
participarem de uma roda de conversa com
seus moradores mais antigos e ainda
descobrirem aspectos históricos da cultura
caiçara.

A visita inclui passeio pela horta
comunitária da comunidade com direito a
plantio de mudas e caminhadas pela região
monitoradas por moradores locais, que
contam a história do lugar e do povo que
ali vive.

“O turismo de base comunitária vem
ganhando cada vez mais espaço, pois o
turista não quer mais apenas contemplar,
ele quer imergir na cultura local, tornando
sua experiência mais enriquecedora. Isto
tem aberto uma nova frente de emprego e
renda para as comunidades, ao mesmo
tempo que viabiliza um turismo que resgata
tradições, à cultura regional, e é feito de
forma sustentável e com proteção ao meio
ambiente”, afirma secretário de Turismo,
Esporte e Cultura de Bertioga, Ney Carlos
da Rocha.

Caraguatatuba
Em Caraguatatuba, a Associação de

Turismo de Base Comunitária: Circuito Litoral
Norte de São Paulo destaca projetos que

promovem turismo sustentável

Pescadores e Maricultores da Praia da
Cocanha (AMAPEC) conquistou, no último
ano, a possibilidade de desenvolver o
turismo de base comunitária na Fazenda de
Mexilhão da Cocanha.

 Com o objetivo de garantir a preservação
ambiental e cultural dessa prática no local,
que é considerada a maior fazenda de
mariscos do estado, com 36 mil metros
quadrados e produção de até 160 toneladas
ao ano, o projeto de visitação inclui:
apresentação do funcionamento da
fazenda, processo de reprodução do
mexilhão, práticas de cultivo e técnicas de
preparação para a venda do produto.

Além disso, a região da Ilha da Cocanha
abriga importante biodiversidade, o que faz
com que o passeio se complete com o
avistamento de animais como tartarugas,
arraias e polvos, assim como poríferos como
esponjas e corais.

“É um turismo muito importante no
desenvolvimento de uma cidade, pois tem
um caráter sustentável e cultural muito
significativo. O turismo de base comunitária
busca a preservação da cultura,
principalmente, e aqui, temos exemplos na
região norte de Caraguatatuba, na
Cocanha, e já estamos desenvolvendo
também um trabalho na região do rio
Juqueriquerê, no sul da cidade. São
projetos incríveis não só para o
desenvolvimento econômico, mas também
turístico e social para essas comunidades”,
afirma a secretária de Turismo da cidade,
Fernanda Galter Reis.

Ilhabela
Conduzido pela própria comunidade, com

apoio da Associação Castelhanos Vive, o
projeto Turismo de Base Comunitária na
Baía dos Castelhanos recebe os visitantes
apresentando o lado oceânico da ilha.

Tendo como protagonistas as seis
comunidades tradicionais caiçaras que se
baseiam principalmente na pesca,
artesanato e gastronomia, o roteiro inclui
as trilhas da Queda, da Figueira, Mansa e
Vermelha, além de passeio de barco
comandado pelos próprios nativos e
oficinas de cestarias. Ali, as rodas de
conversa com moradores também fazem
sucesso entre os visitantes, que têm a
oportunidade de descobrir as riquezas da
cultura caiçara.

Na gastronomia, o projeto permite aos
visitantes provarem pratos feitos com frutos
do mar e produtos locais, como Azul
Marinho, Caldeirada, Lambe-Lambe e Lula
com Taioba.

São Sebastião
Lançada no último dia 10 de fevereiro, a

Rota Caiçara é um importante exemplo de
TBC em São Sebastião. O passeio, com saída
da praia de Boiçucanga e duração de três
horas, oferece uma imersão na cultura
local. A começar pelo bate-papo com uma
das moradoras mais antigas que conta
sobre a história caiçara – como viviam,
costumes, divisão de tarefas, aspectos da
religião e o que aconteceu com o povo
caiçara com o passar dos anos –
acompanhado de café da manhã típico com
café coado na garapa e bolinho de taioba.

E, na sequência, um passeio de barco
guiado pelos pescadores locais percorre
pontos como o cerco flutuante - onde é
explicada a arte da pesca que forma como
um labirinto fixo no mar – e a Ilha dos
Gatos, local escolhido pela família
Rockefeller para a construção de uma casa

na época da Segunda Guerra Mundial, e
que até hoje abriga suas ruínas.

A Rota Caiçara é um projeto desenvolvido
em parceria entre a Associação de
Pescadores de Boiçucanga e a Companhia
Docas de São Sebastião, com apoio da
Secretaria Municipal de Turismo da cidade.

“Neste momento, é de suma importância
o apoio da Secretaria Municipal de Turismo
aos pescadores de Boiçucanga. Estamos
passando por um período delicado em
razão da pandemia COVID-19 e valorizar o
turismo de base comunitária é uma ótima
alternativa de renda para os pescadores e
caiçaras que foram impactados. Além disso,
o projeto enaltece nossa cultura local,
colocando o caiçara como protagonista em
todos os momentos do processo turístico e
inserindo o visitante em lugares onde a
comunidade se envolve, com o objetivo de
promover um turismo mais justo,
respeitando as tradições e o modo de vida
do sebastianense”, reforça a secretária de
Turismo de São Sebastião, Adriana Balbo.

Ubatuba
Em Ubatuba, o Quilombo da Fazenda

surge como exemplo mais consolidado do
TBC. Na costa norte da cidade, as famílias
que vivem no sertão da Praia da Fazenda
preservam sua cultura e memória
quilombola por meio de rodas de
conversas, trilhas agendadas e gastronomia
típica.

Dentro do núcleo Picinguaba do Parque
Estadual da Serra do Mar, a Casa da Farinha
é ponto de partida para esse roteiro. O local
histórico funcionava, no final do século
passado, como uma usina de açúcar e álcool
e, já na década de 50, foi aproveitada a roda
d’água para movimentar os aviamentos de
uma casa de farinha.

Além das conversas com os moradores
antigos e dos passeios para explorar todo
o potencial natural do lugar, é possível
aprender a fazer farinha como nos tempos
do antigo engenho, produzir esteiras
artesanais de Imbé e conhecer de perto as
roças e agroflorestas de onde a comunidade
tira seu próprio alimento – com direito,
inclusive, a degustação de pratos como o
estrogonofe de lula com palmito juçara.

Sobre o Circuito Litoral Norte

O Consórcio Intermunicipal Turístico
Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se
consolidando como referência neste
segmento para o Estado, apresentando uma
gestão integrada e focada no
desenvolvimento conjunto das cidades
participantes (Bertioga, Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).

O Circuito soma atrativos, equipamentos
e serviços turísticos das cinco cidades
integrantes, com o objetivo de enriquecer
a oferta turística, ampliar as opções de visita
e a satisfação do turista, com consequente
aumento do fluxo e da permanência dos
visitantes na região do Litoral Norte
paulista, assim como a geração de trabalho,
renda e qualidade de vida.

Nessa retomada, o consórcio vem
realizando importantes parcerias com a
Secretaria de Turismo do Estado e
Ministério do Turismo, entre outras
entidades, para garantir o retorno das
atividades turísticas de forma segura e
apoiar o trade regional a se restabelecer da
melhor forma.

Mais informações:
www.circuitolitoralnorte.tur.br
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