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A volta às aulas do segundo
semestre em Ubatuba está
programada para o dia 26 de
julho, de maneira remota até
o dia 30 do mesmo mês. A Se-
cretaria de Educação está se
preparando para o retorno

Aulas presenciais
retornam em agosto

das aulas presenciais,  que
deve acontecer em 02 de
agosto com 50% da capacida-
de.

Uma serie de providências
está sendo tomada, como a
orientação das unidades esco-

lares sobre os protocolos de
biossegurança e sobre a capa-
cidade e procedimentos ne-
cessários para garantir a saú-
de dos alunos.

Veja os detalhes na pág. 7

Cidades do Litoral Norte de
São Paulo concorrem ao Prêmio

Top Destinos Turísticos
As cinco cidades que integram

o Circuito Litoral Norte de São
Paulo estão disputando o Prê-
mio Top Destinos Turísticos
2021. Anual, o reconhecimento
está em sua terceira edição e
conta com 16 categorias em dis-
puta.

Bertioga está concorrendo em
doze categorias, seguida por
Ilhabela, que está inscrita em
sete, Ubatuba, em cinco,
Caraguatatuba, em quatro, e
São Sebastião, competindo em
duas disputas.

Saiba em qual categoria cada

cidade concorre e como votar

na pág. 3

O triatleta de Ubatuba, Maicon
Amaro, decidiu realizar um de-
safio para superar seus limites e
colaborar com a arrecadação de
alimentos para o município.

A ideia foi pedalar 24 horas
ininterruptas em uma bicicleta
estabilizada, instalada no Giná-
sio de Esportes Tubão, como

Atleta de Ubatuba supera
limites em ação beneficente

uma maneira de estimular a par-
ticipação da população para co-
laborar com a ação solidária. No
total, das 11h20 da manhã do
dia 15 até às 11h20 da manhã
de sexta-feira, 16, foram arreca-
dados cerca de 160 cestas bási-
cas e mais de 300kg de alimen-
tos.

Desse montante, 40 cestas se-
rão encaminhadas para a Asso-
ciação de Ciclismo e o restante
para o Fundo Social de Solidari-
edade – que vai distribuir para
as famílias necessitadas, cadas-
tradas nos equipamentos da As-
sistência Social da cidade.

Pág. 10

Processo seletivo da Prefeitura
de Ubatuba abre 129 vagas

Após os ajustes necessários, a
Prefeitura de Ubatuba divulga
novo edital para a realização de
processo seletivo para professo-
res nas categorias PEB I e PEB II.
No total, são 129 vagas por pra-
zo determinado na modalidade
administrativa e não trabalhista
ou civil por até 12 meses, pror-
rogável por igual período, de
acordo com a Lei Municipal nº
4047 de 20 de dezembro de
2017 e conforme a necessidade
da Administração.

As inscrições podem ser feitas
até 08 de setembro.

 Pág. 3

Preço da cesta básica
reduziu em três cidades

do Litoral Norte em junho
Ubatuba perdeu para

Caraguatatuba o posto da cida-
de com o menor valor da cesta
básica que manteve em abril e
maio conforme aponta a pesqui-
sa da Cesta Básica Alimentar re-
alizada pelo Centro Universitário
Módulo e a Faculdade de São
Sebastião – FASS, duas institui-
ções do Grupo Cruzeiro do Sul
Educacional.

A boa notícia no mês de junho
de 2021 foi a redução no preço
da cesta, após 4 meses consecu-
tivos de alta. Essa redução foi re-
sultado da queda nos preços dos
hortifruti. A diferença entre a
cesta mais cara (São Sebastião)
e a mais barata (Caraguatatuba)
apontou uma queda de 6,41%.

No entanto, os preços dos ali-

mentos continuam altos nos úl-
timos 12 meses, com variação
bem superior a inflação média

ou o aumento no salário míni-
mo. Acompanhe os detalhes na

págIna 7

Projetos de Ubatuba são contemplados
para Virada SP e Revelando SP

O município de Ubatuba foi contem-
plado para integrar a programação das
edições online da Virada SP e do Re-
velando SP. O anúncio dos seleciona-
dos foi feito na terça-feira, 13, em ce-
rimônia de premiação do Programa
Juntos pela Cultura 2021, realizada no
Palácio dos Bandeirantes, em São Pau-
lo capital, na qual estiveram presen-
tes a secretária de Comunicação,
Tatiana Camargo, e o presidente da
Fundart, Gady Gonzalez.

Os eventos devem acontecer até de-
zembro de 2021. Saiba mais na pág. 8

Confira todos os detalhes na Pág. 3

Emdurb reúne-se com funcionários e acorda
pagamento de cestas básicas atrasadas
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Aviso importante
Em virtude da adoção de novos hábitos com a pandemia, as tradicio-

nais edições semanais impressas passaram a circular somente em ver-
são 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”.

Mulheres 31

Não chores mais!
Números divulgados na quarta-

feira (14/06), pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) através da
edição especial do Boletim Obser-
vatório Covid-19 mostram os efei-
tos positivos do avanço da vacina-
ção no país. Pela primeira vez, des-
de dezembro de 2020, nenhuma
unidade da federação está com
mais de 90% dos leitos destinados
à internação ocupados por pacien-
tes com coronavírus.

Baseados nos números, os pesqui-
sadores da Fiocruz reforçam, mais
uma vez, que a vacinação tem feito
a diferença e vai aumentando seus
reflexos positivos à medida que a
imunização é ampliada.

Segundo o boletim da Fiocruz, a
maior parte dos Estados está atual-
mente na zona de alerta intermedi-
ário, com taxas de ocupação entre
60% e 80% e sete Estados estão na
zona de alerta baixo, com menos de
60%.

O relatório destaca ainda outro
grande avanço graças à vacinação:
a incidência e mortalidade da
Covid-19 no Brasil estão em queda
pela terceira semana seguida. Mas,
ainda assim, em patamares altos,
com média de mais de 46 mil no-
vos casos e 1.300 óbitos diários nos
últimos sete dias.

O boletim da Fiocruz aponta ain-
da para um cenário que pode indi-
car um arrefecimento mais dura-
douro da pandemia nos próximos
meses. Mas alerta que, para isso, os
governos precisam continuar inten-
sificando a vacinação, enquanto a
população precisa completar sua
imunização e continuar respeitan-
do as regras de distanciamento so-
cial, além de usar máscara e álcool
em gel.

Mesmo assim, existem exceções,
como Manaus que indica o sentido
oposto do restante do país, com
aumento de casos da doença. As-
sim, reforça-se que a atenção e os
cuidados devem seguir.

“A tendência de queda nos indi-
cadores de incidência e mortalida-
de por covid-19 foi mantida na se-
mana, de 4 a 10 de julho, pela ter-
ceira vez consecutiva. O número de
casos e de óbitos vem caindo há
três semanas em cerca de 2% ao
dia, mas ainda permanece em alto
patamar”, alerta a entidade.

Desse modo, os cientistas argu-
mentam que os números positivos
possuem relação com o avanço da
vacinação sem dúvida alguma. Mes-
mo com atrasos e ritmo lento, os
imunizantes já mostram sua
efetividade em salvar vidas. “Com
a vacinação, o número de óbitos e
internações diminui entre os grupos
de risco ou grupos prioritários. É o
caso de idosos e portadores de do-
enças crônicas, por exemplo. Ao
mesmo tempo, a transmissão per-
manece intensa entres aqueles que
ainda não foram imunizados”, pon-
dera a Fiocruz.

A entidade enfatiza,contudo, que
a situação não está sob controle e
que medidas para conter o vírus
seguem necessárias. “O
arrefecimento mais duradouro da
pandemia” somente será alcança-
do com a intensificação da campa-
nha de vacinação, a adequação das
práticas de vigilância em saúde, re-
forço da atenção primária à saúde,
além do amplo emprego de medi-
das de proteção individual, como o
uso de máscaras e o distanciamento
físico”, elenca a Fiocruz.

No estado mais atingido pela
covid-19 do país, São Paulo, o re-
cuo na pandemia é notável. Com
mais de 60% da população adulta
tendo recebido ao menos uma dose
de algum imunizante, mortes, casos
e internações recuaram. Estão to-
talmente imunizados com duas do-
ses mais de 20%. O número de víti-
mas diárias caiu 46% desde março,
as hospitalizações recuaram 44%.

A queda acentuada da letalidade
do coronavírus em São Paulo é re-

sultado dos altos índices de cober-
tura vacinal.  A melhor forma de
preservar vidas é com a vacina, e foi
o que aconteceu, principalmente
entre os idosos acima dos 70 anos,
que já tomaram a primeira e a se-
gunda dose da vacina.

A letalidade entre os internados
também apresentou queda. Com
pessoas de grupos de risco e de fai-
xas etárias mais avançadas imuni-
zadas, junho foi o mês com menor
taxa de letalidade entre internados.
Foi de “19%, com 7.004 pacientes
que faleceram mesmo recebendo
assistência devido à gravidade clí-
nica”, informa o governo. “Este nú-
mero é três vezes menor que o re-
gistrado em março, quando a taxa
foi a mais alta do semestre, de 35%,
equivalente a 23.427 mortes entre
os internados.”

O destaque positivo fica por con-
ta da ampla adesão da população
às vacinas em todo o estado. Todas
as faixas etárias que já puderam ter
acesso a um imunizante apresenta-
ram índice de comparecimento aci-
ma de 90%. Entre os idosos com 90
anos ou mais, 95% se vacinaram; de
70 a 89 anos, 100% do público alvo
foi impactado. “Entre os grupos
100% imunizados, as quedas nas
letalidades foram marcantes: de
26% entre 80 e 89 anos, e de 34%
na faixa de 70 a 79 anos”, relata o
governo de São Paulo.

Os resultados positivos, entretan-
to, motivam um movimento de
abandono completo dos protocolos
de segurança relacionados ao
distanciamento social. Especialistas
consideram a ação precipitada.
Mesmo o coordenador do Centro
de Contingência da Covid-19 de São
Paulo, João Gabbardo, assume que
“não estamos perto da volta da nor-
malidade, que será adquirida de
uma forma gradual e diretamente
relacionada ao nosso processo de
imunização”. A expectativa de
Gabbardo é de que, apenas no fim
de setembro, 86% dos adultos te-
rão recebido uma primeira dose de
vacinas.

Mesmo ciente, o governador do
Estado segue agora por liberar tudo.
Anunciou a suspensão do trabalho
remoto para funcionários públicos,
mesmo para aqueles não vacinados:
“Vamos ter uma redução acentua-
da do número de casos. Então o
Governo do Estado de São Paulo
está dando um exemplo para que
aqui os seus servidores possam vol-
tar ao trabalho presencial resguar-
dados os devidos cuidados, mas
com a indicação clara da queda do
número de casos, da queda de
internações e de óbitos. Isso nos
permite tomar essa decisão em ab-
soluta segurança”, argumentou.

O cenário preocupa cientistas, já
que é possível um repique de casos
e mortes. Entre os maiores riscos
está o avanço da variante delta do
coronavírus, que é até 70% mais
contagiosa e derruba a eficácia das
primeiras doses de vacinas. Sete
estados anunciaram a antecipação
do intervalo dos imunizantes da
Pfizer e da AstraZeneca, que estava
fixado em três meses. A ideia é pre-
venir uma nova onda da cepa agres-
siva, que deixa o mundo em alerta
máximo. Entretanto, em São Paulo,
não existe essa orientação.

Em resumo: o país segue com ín-
dices elevados da doença, e se man-
tém como epicentro global da
pandemia embora seja perceptível
uma tendência de queda nas mor-
tes e casos de covid-19. Sobre isso,
especialistas alertam que a queda
nos indicadores da covid-19 não
autoriza às precipitações no afrou-
xamento das medidas de seguran-
ça e tampouco no aumento das res-
trições de atividades.

O momento é de bom senso e
cautela porque retroceder é o ce-
nário que não queremos ver.

Melissa Schirmanoff

Cautela necessária

 Sueli Bravi Conte

A educação dos filhos permanece
sendo um desafio que exige aten-
ção, dedicação e, sobretudo, mui-
to carinho. Invariavelmente, o rit-
mo estressante do dia a dia nos en-
volve de tal modo, que nos afasta-
mos da família e dos filhos sem ter
a real percepção do quanto, quan-
do e como a educação se dá.

A falta da companhia dos pais jun-
to a seus filhos, uma ausência que
tem se tornado regra e não exce-
ção, e o déficit em quantidade e
qualidade na relação familiar, con-
tribuem para que o afastamento fí-
sico se transforme num afastamen-
to socioemocional com
consequências diversas, que podem
se manifestar no presente, mas
também no futuro.

Conciliar os compromissos profis-
sionais e familiares nunca foi tarefa
fácil, mas o gerenciamento do tem-
po tem se mostrado fundamental
no sentido de cultivar uma boa re-
lação com a família, o que deman-
da aprimorar a quantidade e, prin-
cipalmente, a qualidade dessa rela-
ção entre os seus membros. Diante
da inaptidão para cuidar dessa rea-
lidade relacional; muitos pais mer-
gulham nos seus afazeres, visando
suprir materialmente e com ativida-
des excessivas a ausência no relaci-
onamento afetivo com os filhos.

Nunca é demais lembrar que as
crianças aprendem também por
imitação, observando nossas atitu-
des, a expressão de nossos valores
e ouvindo nossas palavras. As cri-
anças, desde cedo, aprendem o
tempo todo com sua família, sobre-
tudo, pelo exemplo, pelo modo
como os adultos agem e como li-
dam com os problemas. Não raras
vezes, as famílias podem formar
“pequenos tiranos” – crianças que
não pedem, simplesmente exigem.
Tal conduta dá margem para que
elas cresçam desrespeitando seus
professores, avós, babás,
cuidadoras e outras pessoas de sua
convivência. “Nascem” crianças que
mandam em seus pais, com ansie-
dade demais e uma impaciência tal
que, normalmente, elas gritam e
reclamam de qualquer esforço, pois
abdicaram de cultivar bons hábitos
e as virtudes mais básicas da cida-
dania.

Contra esse caótico déficit de
interioridade, eu acredito na força
educativa dos pais para formar fi-
lhos saudáveis e equilibrados. As
ações e valores cultivados no seio

Você sabe dizer não
ao seu filho?

familiar são singulares no desenvol-
vimento do caráter e da personali-
dade das crianças. Negligenciar esse
tempo de aperfeiçoamento do ca-
ráter pode nos aproximar, perigo-
samente, de um modo de ser, como
dizia Zygmunt Bauman: “Em que
esquecemos o amor, a amizade, os
sentimentos, o trabalho bem-feito.
Assim, o que se consome, o que se
compra são apenas sedativos mo-
rais que tranquilizam nossos escrú-
pulos éticos”.

Hoje, uma das ações mais desafi-
adoras para os pais no ambiente fa-
miliar é estimular seus filhos à
aprendizagem socioemocional e ao
estabelecimento de relações sociais
e afetivas ainda melhores. Em par-
te, esse aprendizado não pode ser
distorcido com permissividades de-
masiadas, a ponto dos pais se sen-
tirem culpados quando dizem um
“não” ao filho ou, ainda, dos pais
errarem ao não agir com firmeza na
educação deles, deixando-os livres
para fazerem o que bem entendem.

Pais permissivos demais, seja pela
falta de tempo ou pelo amor dedi-
cado sem qualquer discernimento,
correm o risco de não contribuir a
contento na educação dos filhos,
pura e simplesmente por não exer-
cerem a sua natural autoridade de
adultos na relação, o que impacta
na formação da criança e na convi-
vência familiar. Assim, formam fi-
lhos com comportamentos inade-
quados, que só sabem reagir com
choro, raiva ou palavras
desqualificadas.

O esforço cotidiano no lar deve ser
o de ensinar as crianças a serem
responsáveis, a dormirem no horá-
rio adequado, a verem programas
construtivos na TV, a terem tempo
reservado para estudar, a guarda-
rem seus brinquedos, a cuidarem
de seus pertences, dentre outras
ações que requerem um esforço
conjunto, reforçando a parceria fa-
mília-escola.

Ao cumprirem bem a missão de
educar os seus filhos, os pais cola-
boram para que pessoas melhores
construam um mundo melhor, com
seres humanos mais equilibrados e
responsáveis.

Sueli Bravi Conte é educadora,
psicopedagoga, mestre em
Neurociência e mantenedora do
Colégio Renovação, instituição de
ensino com mais de 35 anos de ati-
vidades que atua da Educação In-
fantil ao Ensino Médio e tem uni-
dades nas cidades de São Paulo e
Indaiatuba.

Saia da zona
de conforto

Estar em um lugar onde você não está feliz, onde você não se
sente produtivo, onde você não se sente realizado no que faz e é,
exige mudanças.

Diante das lutas e desafios diários costumamos buscar uma zona
de conforto para ficarmos onde não haja guerras internas, se é
que você me entende.

Essas guerras internas são os medos, a preguiça, a reclamação,
a distração, a comparação, a inveja, a procrastinação, e que ge-
ram justificativas para nos mantermos no lugar de insatisfação
que estamos.

Por isso te convido hoje a pensar sobre essas guerras internas e
ir além: lutar essas guerras, pois todas, todas elas podem ser
vencidas quando decidimos sair da zona de conforto.

Boa semana!

Já vou começar essa matéria
com o discurso que adotei (e
entendi) há um bom tempo:
Nenhum alimento é mocinho ou
vilão e não deve ser analisado
individualmente, alimentação é
contexto e ponto. Mas, ressaltar
os benefícios de um determina-
do alimento, para conhecimen-
to e como incentivo para usar
dentro de um contexto saudá-
vel, é essencial.

E o vegetal escolhido dessa se-
mana é a cebola. Popularmente
utilizada para temperar alimen-
tos, é encontrada com facilida-
de durante o ano todo e vem
“recheada” de flavonóides, tem
poder anti-inflamatório e
antioxidante, e ainda tem efeito
prebiótico.  É composta por vi-
taminas A, B e C, e sais minerais
como ferro, potássio, sódio, fós-
foro e cálcio.

Pode ser consumida crua, em
conserva, cozida, assada, grelha-
da, no molho, no lanche, na sa-
lada, na sopa, enfim, são muitas
as opções e muitos sabores, na
maioria das vezes, com toque
agridoce, característico de sua
composição química.

A receita dessa semana é um
coringa na cozinha, é simples,
mas demora um pouquinho en-
tão, há de se ter paciência.

Cebola Caramelizada

Ingredientes

5 cebolas cortadas em meia
lua, bem finas

Água

Modo de preparo

Em uma frigideira, de ferro ou
anti aderente, coloque as cebo-
las, sem nada mesmo. Acenda o
fogo, baixo e deixe começar a
grudar, goteje um pouco de
água e mexa para desgrudar.
Deixe até grudar novamente,
goteje água e mexa para
desgrudar. Repita até que as ce-
bolas esteja molinhas e marrons.

É um processo de caramelização
com o próprio açúcar da cebo-
la. Demora em média 40 minu-
tos/1 hora. Deixe esfriar, coloque
num pote de vidro e refrigere,
dura +/- 4 meses na geladeira.

Dicas:

– Use as cebolas caramelizadas
em sopas, saladas, no arroz, na
lentilha, em brusquetas, lanches
como hambúrgueres, queijo
quente no café da manhã…

– Para agilizar o processo,
pode-se usar um pouquinho de
shoyo e açúcar (de preferência,
o mascavo).

– Adicionar mel também fica
bom e diferente.

Ouse criar e descobrir do que

a cebola é capaz. Bom apetite!

Acompanhe nossas publicações
na internet.

Acesse: https://acidadeubatuba.com.br
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Turismo

Convênio, que alia Educação e

Saúde, já beneficiou 226 alunos

em Ubatuba

A Secretaria de Educação de
Ubatuba, juntamente com a secre-
taria de Saúde do município e a Fa-
culdade de Odontologia de Bauru
da Universidade de São Paulo – FOB
Usp, por meio do programa USP
Municípios, dão continuidade ao
atendimento às escolas municipais
de Ubatuba.

A próxima ação deve acontecer de
02 a 06 de agosto nas seguintes uni-
dades: EM Manoel Inocêncio, no
sertão do Ubatumirim e EMEI
Richard Juarez Gobbi, no Taquaral.

Trata-se do atendimento especi-
alizado em odontologia,
fonoaudiologia, neuropediatria e
oftalmologia para estudantes de 06
a 14 anos, do Ensino Fundamental
da Rede Municipal de Ubatuba, vi-
sando contribuir com o desenvolvi-
mento do aprendizado.

O convênio foi assinado em de-
zembro de 2019, tem duração de
cinco anos e deve beneficiar dois
mil alunos. Na primeira expedição,
226 alunos das escolas municipais
do Camburi, Picinguaba e Rio Escu-
ro foram atendidos

A iniciativa visa fortalecer a

As cinco cidades que integram o
Circuito Litoral Norte de São Paulo
estão disputando o Prêmio Top Des-
tinos Turísticos 2021. Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebas-
tião e Ubatuba se destacam na
premiação que visa identificar e
selecionar os melhores destinos
turísticos do Estado de São Paulo e
é organizada em parceria pela As-
sociação dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil (ADVB) e o
SKÅL Internacional São Paulo.

Anual, o reconhecimento está em
sua terceira edição e conta com 16
categorias em disputa: Turismo So-
cial, Ecoturismo, Turismo Cultural,
Turismo Religioso, Turismo de Estu-
dos e Intercâmbio, Turismo de Es-
portes, Turismo de Pesca, Turismo
Náutico, Turismo de Aventura, Tu-
rismo de Sol e Praia, Turismo de
Negócios e Eventos, Turismo Rural,
Turismo de Saúde, Turismo de Par-
ques Temáticos, Turismo de Com-
pras e Turismo Gastronômico.

Além de reafirmar o grande po-
tencial natural da região, as catego-
rias do Prêmio Top Destinos Turísti-
cos reforçam os investimentos em
estruturação e profissionalização
do turismo regional que são foco do
trabalho do Circuito Litoral Norte e
das secretarias municipais de Turis-
mo.

Bertioga está concorrendo em
doze categorias, seguida por
Ilhabela, que está inscrita em sete,
Ubatuba, em cinco, Caraguatatuba,
em quatro, e São Sebastião, com-
petindo em duas disputas.

“O reconhecimento da vocação
turística de nossa região por parte
do turista é de grande importância
para todo o desenvolvimento,
estruturação e promoção do desti-
no Litoral Norte. A variedade de
atrativos, opções de empreendi-
mentos e fácil acesso tornam cada
um de nossos municípios preferên-
cias do público de diferentes per-
fis. Nesta importante premiação, é
muito satisfatório contar com o
prestígio de nossos visitantes e
amantes da natureza”, diz o presi-
dente Interino do consórcio turísti-
co, Gustavo Monteiro.

A premiação leva em considera-
ção o total de votos obtidos, pon-

Cidades do Litoral Norte de
São Paulo concorrem ao Prêmio

Top Destinos Turísticos

Parceria

derados pelo número de habitantes
e transformados em pontos. Além
disso, as cidades recebem pontua-
ção técnica, de 1 a 100, por uma
Comissão Julgadora.

“As cinco estâncias que compõem
o Circuito Litoral Norte se inscreve-
ram e estão em plena campanha,
promovendo seus atrativos turísti-
cos que são muitos. E como um dos
objetivos do prêmio é ser didático,
faz parte da missão, tanto da SKÅL,
quanto da ADVB, a gente vê com
muitos bons olhos o envolvimento
do Circuito Litoral Norte para servir
de exemplo a outras iniciativas que
estão em diversos estágios de de-
senvolvimento em todo o estado de
São Paulo”, afirma o presidente da
Associação dos Dirigentes de Ven-
das e Marketing do Brasil, Aristides
Cury.

Para votar na sua cidade de pre-
ferência, confira cada categoria:

Bertioga: Aventura, Cultural,
Ecoturismo, Esportes, Estudos e In-
tercâmbio, Gastronômico, Náutico,
Negócios e Eventos, Parques
Temáticos, Pesca, Social e Sol e
Praia.

Caraguatatuba: Esportes,
Gastronômico, Rural e Sol e Praia.

Ilhabela: Cultural, Ecoturismo,
Esportes, Gastronômico, Náutico,
Negócios e Eventos e Sol e Praia.

São Sebastião: Gastronômico e
Sol e Praia.

Ubatuba: Ecoturismo, Esportes,
Gastronômico, Náutico e Sol e
Praia.

As votações seguem abertas pelo
site www.votetop.com.br e se es-
tendem até o dia 15 de outubro de
2021. A cerimônia de entrega dos
troféus aos destinos campeões está
prevista para ocorrer em novembro
na capital paulista.

Sobre o Circuito Litoral Norte

O Consórcio Intermunicipal Tu-
rístico Circuito Litoral Norte de
São Paulo vem se consolidando
como referência neste segmento
para o Estado, apresentando uma
gestão integrada e focada no de-
senvolvimento conjunto das cida-
des participantes (Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São Se-
bastião e Ubatuba).

O Circuito soma atrativos, equi-
pamentos e serviços turísticos das
cinco cidades integrantes, com o
objetivo de enriquecer a oferta tu-
rística, ampliar as opções de visi-
ta 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 par-
cerias com a Secretaria de Turis-
mo do Estado e Ministério do Tu-
rismo, entre outras entidades,
para garantir o retorno das ativi-
dades turísticas de forma segura
e apoiar o trade regional a se res-
tabelecer da melhor forma.

Prefeitura dá continuidade aos
atendimentos em parceria com

Faculdade de Odontologia
de Bauru – USP

integração e articulação permanen-
te da Educação e da Saúde, melho-
rando a qualidade de vida dos alu-
nos por meio da promoção, preven-
ção, identificação e o diagnóstico
precoce de doenças e agravos bu-
cais, auditivos e visuais

Saiba mais sobre a FOB

Atualmente, a FOB oferece cursos
de graduação em Odontologia,
Fonoaudiologia e Medicina.

Em 2015,a  Odontologia da USP foi
classificada em  primeiro lugar em
ranking mundial (Center for World

University, instituição da Arábia
Saudita).

Constituída por 6 departamentos
de ensino, a FOB conta com 118 do-
centes, a maioria em tempo inte-
gral, e 233 servidores administrati-
vos, operacionais e técnicos que,
juntamente com seus alunos de gra-
duação e pós-graduação, são res-
ponsáveis pela alta qualificação no
ensino, pesquisa e serviços presta-
dos à comunidade, como demons-
trado pelos índices de avaliação re-
alizada pelos órgãos competentes.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Acordo

Emdurb reúne-se com
funcionários e acorda
pagamento de cestas

básicas atrasadas
Herdado de administração

anterior, problema foi soluciona-

do de maneira democrática

Para solucionar o problema das
cestas básicas atrasadas, que atin-
gia os 109 funcionários efetivos da
Empresa Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano de Ubatuba Emdurb
contemplados com o benefício, a
presidência da instituição, junta-
mente com a prefeita Flávia Pascoal
e o vice-prefeito Marcio Maciel, re-
alizou uma reunião com a catego-
ria no Teatro Municipal Pedro Pau-
lo Teixeira Pinto na manhã de quin-
ta-feira, 15.

O problema do atraso das cestas
se arrasta há cerca de 13 anos e
2019 foi o recorde do acúmulo: 11
cestas ficaram pendentes aos traba-
lhadores da Emdurb. Após denún-
cia ao Ministério Público, a pendên-
cia antiga foi regularizada, porém,
gerando um novo acúmulo.

“Quando a nova gestão assumiu,
havia a entrega de três cestas em
aberto. Nossa ideia foi reunir os
funcionários que recebem o bene-
fício para que, democraticamente,
fosse acordada a forma de paga-
mento do benefício”, explicou o
presidente da Emdurb, Josué Gulli.

Um total de 94 trabalhadores par-
ticiparam do encontro e puderam
opinar na solução da pendência:
praticamente 95% dos presentes
concordaram com a execução do
pagamento em dinheiro, dividido
em três etapas. O valor de R$215,94
será efetuado juntamente com o
pagamento dos meses de setem-
bro, outubro e novembro.

Antes de realizar a reunião, a ad-
ministração da Emdurb promoveu
um encontro com o Sindicato dos
Trabalhadores na Administração
Pública de Ubatuba - Sinditapu, que
concordou com a iniciativa e tam-

bém participou da reunião com os
funcionários.

A prefeita fez questão de ir pesso-
almente ao encontro, demonstran-
do a preocupação em regularizar a
situação. “Estamos felizes em poder
tratar o funcionário com respeito.
Além disso, foi emocionante ver
que muitos nunca haviam entrado
no Teatro e essa foi uma oportuni-
dade de proporcionar isso a eles e,
também, resolver algo que já se ar-
rastava por muitos anos”, concluiu
Flavia.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Música

Fundart está com inscrições
abertas para oficina cultural

de “Violão – Introdução
a Percepção Musical” em

parceria com a SABRE
no bairro Rio Escuro

A Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba – Fundart, sempre
buscando descentralizar suas ati-
vidades, está com inscrições
abertas para oficina cultural em
parceria com a SABRE – Socieda-
de Amigos do Bairro Rio Escuro.

As vagas são para oficina de Vi-
olão – Introdução à percepção
musical, que tem como objetivo
abordar fundamentos básicos do
som (altura, duração, intensida-
de e timbre) e da escrita musical
(ritmo, melodia e harmonia),
praticar exercícios ligados a au-
dição e compreensão dos inter-
valos musicais, entre outros.

A oficina terá seu início na pró-
xima sexta-feira (16), com inscri-
ções gratuitas, que deverão ser
realizadas no próprio local – Es-
trada do Rio Escuro, 460 no bair-
ro Rio Escuro, apresentando a
seguinte documentação:

    RG;
    Comprovante de residência.

Confira os horários da oficina,
que acontece toda sexta-feira:

Turma 1: 9h às 10h30
Turma 2: 10h30 às 12h

Turma 3: 13h às 14h30
Turma 4: 14h30 às 16h

Educação
Processo seletivo da Prefeitura

de Ubatuba abre 129 vagas
Oportunidades são para

professores nas categorias PEB I e

PEB II

Após os ajustes necessários, a Pre-
feitura de Ubatuba divulga novo
edital para a realização de proces-
so seletivo para professores nas ca-
tegorias PEB I e PEB II. No total, são
129 vagas por prazo determinado
na modalidade administrativa e não
trabalhista ou civil por até 12 me-
ses, prorrogável por igual período,
de acordo com a Lei Municipal nº
4047 de 20 de dezembro de 2017 e
conforme a necessidade da Admi-
nistração.

As inscrições podem ser feitas até
08 de setembro, exclusivamente
pela Internet, acessando o site
www.fauscs.org.br. A taxa de inscri-
ção é de R$ 80. A prova está previs-
ta para o dia 26 de setembro.

Lembrando que haverá vaga para
pessoas com necessidades especi-
ais (Lei 13.146 de 06/07/2015 e de-

mais dispositivos federais), e, tam-
bém, cotas para negros, índios e
quilombolas, conforme as leis n.
3765/14 e 4047/17, com as altera-
ções da lei 4403/21 e demais apli-
cações legais vigentes.

Confira o edital completo, com a

documentação necessária, prazos e
conteúdo programático das provas
em: https://fauscs.selecao.net.br/
informacoes/13/

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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Editais & Comunicados

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam os senhores da Associação dos Moradores do Jardim das

Flores, sito à Estrada Municipal Sertão da Quina, 1010, Ubatuba/SP, CNPJ:
18.920.178/0001-16, CONVOCADOS para realização de ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA (VIRTUAL), a ser realizada no dia, local e horário para deliberarem
sobre a ordem do dia, conforme abaixo mencionados:

DIA: 29 de julho de 2021.
HORÁRIO: 18:00 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA E 19:00 HORAS EM SEGUN-

DA CHAMADA.
PLATAFORMA DIGITAL:  MICROSOFT TEAMS
Baixe o aplicativo em seu celular indo na loja de aplicativos do seu smartphone

– Play Store ou App Store – e procurar por Microsoft Teams. Caso use notebook,
não precisa baixar nada, é só seguir as instruções abaixo.

Notebook: Digitar link em seu navegador: https://url.gratis/jardimdasflores
Celular: Após instalação do APP, digite o link (acima) no navegador do seu

celular.
Acessar somente no dia e horário da reunião.
ORDEM DO DIA:
A) Apreciar e aprovar o relatório anual da Diretoria dos exercícios de 2019 e

2020;
B) Deliberar sobre a previsão orçamentaria para exercício 2021;
C) Apresentação da atual situação da documentação;
D) Instalação de câmeras de segurança no condomínio;
E) Luminária solar (áreas comuns) para economizar energia;
F) Estabelecer controle de acesso de prestadores de serviço;
G) Obrigatoriedade de comunicar quando houver reformas;
H) Assuntos gerais.
OBS: Importante lembrar sobre as regras do estatuto no que se refere a

Inadimplentes não poderão votar;
ASSOC. DOS MORADORES DO JARDIM DAS FLORES

Luiz Antônio Teixeira (Presidente)
IMCosta – Administradora

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam os senhores do Condomínio Jardim das Orquídeas II, sito à

Estrada Municipal Sertão da Quina, 1010, Ubatuba/SP, CNPJ: 07.233.172/0001-
54, CONVOCADOS para realização de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (VIRTUAL),
a ser realizada no dia, local e horário para deliberarem sobre a ordem do dia,
conforme abaixo mencionados:

DIA: 29 de julho de 2021.
HORÁRIO: 18:00 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA E 19:00 HORAS EM SEGUNDA

CHAMADA.
PLATAFORMA DIGITAL:  MICROSOFT TEAMS
Baixe o aplicativo em seu celular indo na loja de aplicativos do seu smartphone

– Play Store ou App Store – e procurar por Microsoft Teams. Caso use notebook,
não precisa baixar nada, é só seguir as instruções abaixo.

Notebook: Digitar link em seu navegador: https://url.gratis/jardimdasflores
Celular: Após instalação do APP, digite o link (acima) no navegador do seu celular.
Acessar somente no dia e horário da reunião.
ORDEM DO DIA:
A) Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal;
B) Assuntos gerais.
OBS:   Importante lembrar sobre as regras do estatuto no que se refere a

Inadimplentes não poderão votar;
CONDOMINIO JARDIM DAS ORQUIDEAS II

Luiz Antônio Teixeira (Síndico)
IMCosta – Administradora

Iniciativa é parte do projeto

gratuito desenvolvido na

unidade para estudantes de

14 a 18 anos por voluntários

O projeto de robótica, iniciado
em 2016, na Escola Estadual Pro-
fessor Alceu Maynard Araújo,
em São José dos Campos, con-
seguiu mais uma conquista: ser
a única equipe de escola públi-
ca a disputar a categoria FIRST
Tech Challenge (FTC) do Torneio
SESI de Robótica 2021. A com-
petição para robôs de médio
porte capazes de realizar tarefas.

“Decidimos criar uma equipe
para participar desta categoria
por conta da pandemia, pois a
competição seria em São Paulo
e esperávamos que fosse
presencial, mas novamente a
disputa foi virtual”, explicou a
professora aposentada
Margarete Iamamoto, mentora
dos times da escola.

A equipe “18613 Sanja Storm”,
formada por oito alunos, que na
sua maioria estudam em esco-
las públicas de São José dos
Campos, ficou em 15º lugar, en-
tre 35 equipes, na categoria FTC
da competição. O robô apresen-
tado foi o M-01, que recebeu
este nome em homenagem ao
mentor Vinícius de Almeida Cas-
tro (o Mancha), que faleceu uma
semana antes das provas finais.

A missão do robô era recolher
argolas do chão e arremessar ou
descarregar em locais determi-
nados; pegar e entregar pêndu-
los na área demarcada e no fi-
nal da partida colocá-los para

Robótica

Equipe de robótica de escola estadual de São
José dos Campos disputa torneio de robôs
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para isso. Como a competição
foi remota, os alunos precisaram
gravar as provas e postar as pon-
tuações e imagens para a orga-
nização.

“O maior desafio foi montar o
robô, pois esta é a primeira vez
que participamos dessa catego-
ria. Foi muito gratificante, por-
que apesar de fazer parte de tor-
neios de robótica desde os 11
anos, nunca tinha feito um robô
tão grande”, contou Camila Fon-
seca da Silva, de 16 anos, aluna
do SESI Ozires Silva e que pre-
tende fazer curso superior em
Engenharia de Controle e
Automação.

Como participar

O projeto de robótica da Es-
cola Estadual Professor Alceu
Maynard Araújo é gratuito e
voltado para alunos a partir do
9º ano do ensino fundamental,
até que sejam completos 19
anos. Para participar é necessá-
rio fazer um processo seletivo,
já que a procura pelo projeto é
grande. Ainda existe uma
capacitação prévia e uma entre-
vista pessoal, em que o aluno
precisa demonstrar real interes-
se em participar.

“O projeto é muito importan-
te, é um estímulo ao aprendi-
zado, trabalha o
socioemocional, ainda mais
nesses tempos de pandemia. Os
alunos se envolvem, vêm à es-
cola nos fins de semana. É um
projeto que abre os horizontes,

uma nova perspectiva para o fu-
turo dos estudantes”, disse
Cláudia Mara da Silva, diretora
da unidade.

As oficinas são feitas aos sába-
dos, coordenadas por voluntá-
rios como a professora
Margarete, que foi quem aca-
tou a ideia dos ex-alunos Leo-
nardo Rosa e Arthur Henrique,
e implantou o projeto quando
era a coordenadora da escola.
Até mesmo o marido da profes-
sora, Ricardo Akio Iamamoto,
engenheiro eletricista aposen-
tado da Embraer, é um dos
mentores.

“Os robôs são desenvolvidos
totalmente pelos alunos, cada
um passa por todas as áreas de
desenvolvimento do projeto.
Estamos finalizando o processo
seletivo deste ano e 60% dos
participantes são alunos da Al-
ceu”, conta Margarete.

A escola tem também uma
equipe na categoria First

Robotic Competition (FRC),
para robôs de grande porte, e
é formada por alunos no ensi-
no médio. Desde 2017 a equi-
pe participa de torneios FRC
nos Estados Unidos, onde já
conquistou vários prêmios.

Em janeiro de 2020, a equipe
“6404 Brazilian Storm” chegou
a viajar para os Estados Unidos
para participar de uma compe-
tição, porém, acabou sendo
cancelada por causa da
pandemia, mas no mesmo ano
participou remotamente de
uma competição na Turquia
onde foi premiada.

Próximos desafios

Em agosto, a equipe de FTC vai
participar do campeonato Off
Season Brazil e, em setembro,
será a vez da equipe de FRC. Os
times já estão trabalhando na
montagem e melhoria dos ro-
bôs.

Proteção ambiental

Em junho, foram resgatados

e reabilitados indivíduos de

duas espécies diferentes de

trinta-réis em Ubatuba

O Instituto Argonauta realizou
a soltura de dois indivíduos de
diferentes espécies de trinta-réis
(Sterna hirundinacea e
Thalasseus acuflavidus) no mês
de junho em Ubatuba, Litoral
Norte de São Paulo. O trinta-
réis-de-bico-vermelho (S.
hirundinacea), foi resgatado
pela equipe do Projeto de
Monitoramento de Praias (PMP-
BS) após acionamento por mo-
radores.

Apesar de um comportamento
ativo, apresentava incapacidade
de voo, sendo atendido inicial-
mente na Unidade de Estabiliza-
ção (UE) de São Sebastião, onde
foi constatado, durante o aten-
dimento médico veterinário,
que o animal estava desidrata-
do, com baixo peso corporal e
uma lesão na pata direita. De-
pois de estabilizada, a ave foi
transferida para o Centro de Re-
abilitação e Despetrolização
(CRD) de Ubatuba, no dia 22 de
junho, para dar continuidade ao
tratamento.

Já o trinta-réis-de-bando (T.
acuflavidus) foi resgatado na Ilha
do Prumirim, em Ubatuba.  Este,

Instituto Argonauta realiza a soltura de
duas aves marinhas ao seu habitat natural

por sua vez, apresentava parali-
sia das patas, sinais de intoxica-
ção e peso corporal também
baixo. As duas aves marinhas
passaram por tratamentos de
hidratação, desintoxicação, fisi-
oterapia e foram juntas devolvi-
das à natureza, na praia do
Perequê-Açu em Ubatuba neste
último fim de semana.

Os trinta-reis-de-bando são
aves encontradas em toda a cos-
ta brasileira, e, como o próprio
nome sugere, andam em gran-
des bandos, inclusive com ou-
tras espécies de trinta-réis.  Já os
trinta-réis-de-bico-vermelho,
também conhecidos como An-
dorinhas do mar, são encontra-
dos na região Sul e Sudeste do
Brasil e hoje são considerados
animais vulneráveis à extinção.

Sobre o Instituto Argonauta

O @institutoargonauta foi fun-
dado em 1998 pela Diretoria do
Aquário de Ubatuba e reconhe-
cido em 2007 como OSCIP (Or-
ganização da Sociedade Civil de
Interesse Público). O Instituto
tem como objetivo a conserva-
ção do Meio Ambiente, em es-
pecial a conservação dos
ecossistemas costeiros e mari-
nhos. Para isso, apoia e desen-
volve projetos de pesquisa, res-
gate e reabilitação da fauna

marinha, educação ambiental e
resíduos sólidos no ambiente
marinho, dentre outras ativida-
des.

Sobre o PMP-BS

O Instituto Argonauta também
é uma das instituições executo-
ras do Projeto de
Monitoramento de Praias da
Bacia de Santos (PMP-BS), ativi-
dade desenvolvida para o aten-
dimento de condicionante do
licenciamento ambiental federal
das atividades da Petrobras de
produção e escoamento de pe-
tróleo e gás natural na Bacia de
Santos, conduzido pelo Ibama.
Esse projeto tem como objetivo
avaliar os possíveis impactos das
atividades de produção e esco-
amento de petróleo sobre as
aves, tartarugas e mamíferos
marinhos, por meio do
monitoramento das praias e do
atendimento veterinário aos
animais vivos e necropsia dos
animais encontrados mortos.

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

Para maiores informações con-
sulte: www.comunicaba-
ciadesantos.com.br

 Seja um Argonauta!

Venha conhecer o Museu da
V ida Marinha @mu-
seudavidamarinha, na Avenida
Governador Abreu Sodré, 1067
- Perequê-Açu, Ubatuba/SP,
aberto diariamente. Para acio-
nar o serviço de resgate de ma-
míferos, tartarugas e aves mari-
nhas vivos, debilitados ou mor-
tos, entre em contato pelos te-
lefones 0800-642-3341 ou dire-
tamente para o Instituto
Argonauta: (12) 3833.4863 -
3833.5789/ (12) 3834.1382
(Aquário de Ubatuba)/ (12)
3833.5753/ (12) 99705.6506 e
(12) 99785.3615 - WhatsApp.
Também é possível baixar gratui-
tamente o Aplicativo Argonauta,
disponível para os sistemas
operacionais iOS (APP Store) e
Android (Play Store). No
aplicativo, o internauta pode in-
formar ocorrências de animais
marinhos debilitados ou mortos
em sua região, bem como infor-
mar ainda problemas
ambientais nas praias, para que
a equipe do Argonauta encami-
nhe a denúncia para os órgãos
competentes.

A base do Instituto está situa-

da na Tv. Baitacas, nº 20, bair-

ro Perequê-Açu, Ubatuba.

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal

A Cidade https://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes

sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”

e instagram @acidadeubatuba

ORÇAMENTOS DE EDITAIS  DE JUSTIÇA
acidadeubatuba@gmail.com
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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 HOTEL NA

PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO  A  UMA QUADRA  DA  PRAIA

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

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:

Disque 190



Página 6 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 17 e 18 de julho de 2021

Imunização

Dúvidas sobre as reações às vaci-
nas contra Covid-19 aumentam
com o avanço da imunização, prin-
cipalmente em relação ao produto
da AstraZeneca. Efeitos colaterais
mais comuns são sintomas como
febre, fadiga, dor de cabeça e dor
muscular

Por que a vacina contra a Covid-
19 provoca efeitos colaterais? Quais
são as reações mais comuns? A
AstraZeneca “derruba mais”? Qual
vacina contra Covid-19 dá menos
reação? É bom ter reação à vacina?
Esses são alguns dos vários
questionamentos levantados por
quem foi imunizado contra o novo
coronavírus e apresentou sintomas
como dores de cabeça, febre e fa-
diga, por exemplo.

Para esclarecer alguns desses pon-
tos, o portal Brasil61.com ouviu
médicos especialistas no tema. Se-
gundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), efeitos colaterais le-
ves a moderados são normais, e
ocorrem porque “o sistema
imunológico do corpo está respon-
dendo à vacina e se preparando
para combater o vírus”. Geralmen-
te, após a aplicação da dose, o cor-
po aumenta o fluxo sanguíneo para
que mais células imunes possam
circular e aumenta a temperatura
para matar o vírus, como explica a
OMS.

Quais os sintomas mais comuns

depois de tomar a vacina?

Os efeitos colaterais das vacinas
contra a Covid-19 mais relatados
incluem dor no local da injeção, fe-
bre, fadiga, dor de cabeça, dor mus-
cular, calafrios e diarreia. A maior
parte dos sintomas vão de leves a
moderados, e não duraram mais do
que alguns poucos dias, como de-
talha a infectologista Ana Helena
Germoglio.

“Os sintomas mais comuns são
febre, dor na da aplicação, um pou-
co de inchaço ou vermelhidão. Isso
funciona para qualquer vacina. Nor-
malmente, esses eventos vão durar
por 24 ou 48 horas. Eles são transi-
tórios e passam sozinhos, sem pre-
cisar da gente fazer qualquer tipo
de intervenção mais grave.”

CoronaVac, AstraZeneca, Janssen

e Pfizer

A bula da CoronaVac, um dos
imunizantes mais utilizados no Bra-
sil, por exemplo, traz três tópicos
sobre possíveis reações adversas
observadas a partir de estudos clí-
nicos. 

Reação muito comum (podem
ocorrer em mais de 10% dos paci-
entes): dor no local da aplicação;

Covid-19

Reações às vacinas

Reação comum (podem ocorrer
entre 1% e 10% dos pacientes): can-
saço, febre, dor no corpo, diarreia,
náusea, dor de cabeça;

Reação incomum (podem ocorrer
entre 0,1% e 1% dos pacientes):
vômitos, dor abdominal inferior,
distensão abdominal, tonturas, tos-
se, perda de apetite, reação alérgi-
ca, pressão arterial elevada,
hipersensibilidade alérgica ou ime-
diata.

A bula da AstraZeneca, Janssen e
Pfizer também descrevem sintomas
semelhantes. O informativo da
AstraZeneca avisa que, “como todos
os medicamentos, essa vacina pode
causar efeitos colaterais, apesar de
nem todas as pessoas os apresen-
tarem”, e conclui que, em estudos
clínicos com a vacina, “a maioria
dos efeitos colaterais foi de nature-
za leve a moderada e resolvida den-
tro de poucos dias, com alguns ain-
da presentes uma semana após a
vacinação”.

Atualmente, entre todos os brasi-
leiros vacinados, 46,7% receberam
doses da AstraZeneca, 43,4% da
CoronaVac, 8,7% da Pfizer e 1,2%
da Janssen. Caso a pessoa imuniza-
da apresente sintomas diferentes
destes citados em bula ou persis-
tentes, a recomendação é procurar
um profissional de saúde para o di-
agnóstico mais preciso. 

Se medicar após a vacina blo-

queia a proteção contra a Covid-

19?

Uma outra dúvida recorrente de
quem é imunizado contra a Covid-
19 é se pode ou não utilizar uma
medicação contra as reações à va-
cina. A médica Ana Helena afirma
que não existe nenhum medica-
mento que seja comprovadamente
contraindicado. Ou seja, não há um
remédio que possa “bloquear” o
efeito da vacina.

“Caso você tenha somente febre,
dor no corpo, enjoo, por aquelas
24h ou 48h, pode tomar o medica-
mento que já é de costume, ou per-
guntar para o seu médico que já te
acompanha, para orientar o que
deve ser feito”, diz. A recomenda-
ção é a mesma da bula da
AstraZeneca, que traz: “Se os efei-
tos colaterais como dor e/ou febre
estiverem incomodando, informe o
seu profissional de saúde, ele po-
derá indicar o uso de algum medi-
camento para alívio destes sinto-
mas, como, por exemplo, medica-
mentos contendo paracetamol”.

Como se medicar?

Fernanda Silva, 51 anos, é uma
das pessoas que recebeu a dose de
proteção e seguiu essas indicações.

“Tomei a vacina da AstraZeneca ao
meio-dia e comecei a sentir reação
por volta de 21h. Eu tive muito ca-
lafrio, muito frio, muita dor no cor-
po. Passei a madrugada inteira tre-
mendo muito e tomei uma Dipirona
para passar um pouco do mal-es-
tar”, relata. 

Fernando Cerqueira, infecto-
logista do Hospital Santa Marta Asa
Norte, destaca que alguns remédi-
os podem ser bons aliados para
combater os efeitos. “Medicações
como Dipirona, principalmente, em
casos de dor de cabeça, em caso de
febre, de fadiga. Em caso de enjoo,
pode ser tomado um Plasil, um
Vonau. Mas é importante ressaltar
que não se tome nenhuma medica-
ção que necessite de prescrição
médica, sem o devido acompanha-
mento”, alerta. 

Os sintomas de Fernanda passa-
ram um dia após a aplicação, se-
guindo o padrão de normalidade
citado pelos médicos.  “Ter a
oportunidade de receber a vaci-
na pelo SUS é um privilégio mui-
to grande, eu acho que a gente
tem que enaltecer isso. Essa é a
sensação, de alegria, de vitória.
Espero que todos também te-
nham essa oportunidade, que a
gente consiga conter esse vírus
aí”, pontua.

A proteção final também é des-
tacada pela infectologista Ana
Helena. “Qualquer vacina que a
gente tome pode dar algum efei-
to colateral ou evento adverso. O
mais importante é a população
saber que as vacinas são seguras
e eficazes. Elas são o método
mais rápido e mais simples da
gente voltar para o nosso normal.
Os efeitos colaterais são muito
menores quando se compara o
efeito de uma Covid. E os benefí-
cios são muito maiores”, sinteti-
za.

Não ter reação significa que não

houve proteção contra a Covid?

Há também quem se vacina con-
tra o novo coronavírus e não apre-
senta sintomas adversos. Isso quer
dizer que a pessoa não foi imuniza-
da? A resposta é objetiva: não ter
efeitos colaterais não significa que
não há proteção. A própria OMS
destaca essa informação. 

“Efeitos colaterais comuns, leves
ou moderados, são uma coisa boa.
Eles nos mostram que a vacina está
funcionando. Não experimentar
efeitos colaterais não significa que
a vacina seja ineficaz. Significa que
todos respondem de forma diferen-
te”.

Fonte: Brasil 61

Imunização acontecerá das 8
às 17 horas em diferentes

bairros; confira lista completa

Sábado, dia 17 de julho, é dia
de ação de vacinação contra a
Covid-19 e contra a gripe
Influenza em Ubatuba.

Equipes das unidades de Estra-
tégia da Saúde da Família vão
aplicar a segunda dose da vaci-
na Astrazeneca em idosos que
tomaram a primeira dose há cer-
ca de 3 meses e têm 63, 65, 66
ou 67 anos. Se você foi
agendado, compareça à unida-
de em que tomou a vacina con-
tra a Covid-19, levando um do-
cumento com foto e o certifica-
do de vacinação comprovando
a primeira dose.

Também no sábado haverá va-
cinação em primeira dose con-
tra a Covid-19 para as pessoas
com 35 anos ou mais de idade
na ETENF – Escola Técnica de
Enfermagem, que fica na rua
Cunhambebe, 468, no Centro. O
horário de vacinação é das 8
horas até as 17 horas ou até o
final das doses.

Nas 15 unidades de saúde que
irão abrir bem como no termi-
nal da Comtur, no Perequê-Açu,
acontecerá ainda a vacinação
contra a gripe Influenza. Mas

Prefeitura de Ubatuba realiza
ação de vacinação contra
Covid-19 e gripe Influenza

no sábado, 17

atenção: a vacina contra a
Influenza não pode ser aplicada
junto com a vacina contra a
Covid-19. É preciso garantir um
tempo mínimo de 14 dias entre
uma vacina e a outra.

Confira abaixo a lista completa
dos postos de saúde que esta-
rão abertos das 8 às 17 horas.

Gripe Influenza e segunda
dose da Astrazeneca (63, 65, 66
e 67 anos)

- Araribá
- Cicero Gomes
- Estufa 1
- Estufa 2
- Estufa 2-A
- Horto

- Ipiranguinha
- Itagua
- Lagoinha
- Marafunda
- Maranduba
- Perequê-Açu
- Perequê-Mirim
- Sesmaria
- Taquaral
 Somente Influenza
- Terminal Turístico da Comtur

 Somente 1ª dose da Covid-19
(35 anos ou mais de idade)

- ETENF (das 8h às 17h ou até
o final das doses)

 Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Confira locais de vacinação em

primeira dose

A secretaria de Saúde de Ubatuba
informa que a vacinação de pesso-
as com 35 anos ou mais de idade
começou na quinta-feira, 15 de ju-
lho, seguindo o calendário estadu-
al de vacinação.

Os polos Comtur, São Francisco e
Ipiranguinha ficaram abertos desde
as 9 horas até o final das doses.

Na sexta-feira, 16, apenas o polo
São Francisco, no Centro, abriu para
imunização.

Nos dias 19 e 20 de julho, será a
vez de moradores da região Sul, que
poderão se vacinar no posto de Es-
tratégia de Saúde da Família (ESF)
Maranduba.

Para tomar a vacina, é preciso le-
var um documento com foto (RG ou
CNH) e CPF. Recomenda-se que to-
dos façam seu cadastro no site Va-
cina Já SP (https://
vacinaja.sp.gov.br/) para agilizar a
digitação dos dados no momento
da vacinação.

A vacinação contra a Covid-19
ocorre em duas doses. A segunda
dose das vacinas é aplicada somen-

Ubatuba vacina contra a Covid-19
pessoas com 35 anos ou mais de idade

te a quem apresenta o certificado
da primeira dose tomada em
Ubatuba. Para a vacina Coronavac/
Butantan, a segunda dose é feita a
partir de 21 dias da primeira dose.
Já para a vacina Astrazeneca/
Fiocruz, a segunda dose é feita após
pelo menos 12 semanas (3 meses)
da primeira dose.

Segunda dose

Na quarta-feira, 14, os polos
Comtur e São Francisco realizaram
a aplicação da segunda dose da va-
cina para as pessoas que tomaram
a primeira dose da Coronavac aqui

em Ubatuba, no horário das 9h às
16h.

Endereço dos polos

– Comtur: rua Madame Janina, 28
(próximo ao Centro de Capacitação
do Fundo Social de Solidariedade)
– Perequê-Açu

– Igreja São Francisco: av. Prof.
Thomaz Galhardo, 1247 – Centro

- ESF Ipiranguinha: Rua da Assem-
bléia, 114

– ESF Maranduba: Rua do Enge-
nho, s/n

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Pessoas com 30 anos ou mais
em Ubatuba poderão se
vacinar contra Covid
a partir de 19 de julho

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190

Segunda dose de Coronavac
também está disponível nos

polos

A Prefeitura de Ubatuba infor-
ma que, a partir da segunda-fei-
ra, 19 de julho, começa a vaci-
nação contra a Covid-19 para
pessoas com 30 anos ou mais de
idade.

A antecipação do calendário
foi possível porque o governo do
Estado disponibilizou mais do-
ses da vacina para o município.
Até o momento, o município re-
cebeu um total de 63.333 doses
de vacinas contra a Covid-19.
Para o grupo de pessoas com 30
anos ou mais, foram recebidas
5.445 doses.

Os polos aplicarão também a
vacina em segunda dose, mas
somente para quem tiver toma-
do a primeira dose também em
um dos polos.

Confira quais polos estarão em
funcionamento na semana de
19 de julho:

- Segunda, 19/7: polos Comtur
e Maranduba

- Terça, 20/7: polos Comtur,
Maranduba e São Francisco

- Quarta e quinta, 21/7 e 22/7:
polos Comtur, Ipiranguinha e
São Francisco

Atenção: o horário de aplica-
ção da vacina será das 9 às 16
horas. Haverá filas separadas
para primeira e segunda doses.

Para tomar a vacina em primei-
ra dose, é preciso levar um do-
cumento com foto (RG ou CNH)
e CPF. Recomenda-se que todos
façam seu cadastro no site Vaci-
na Já SP (https://
vacinaja.sp.gov.br/) para agilizar
a digitação dos dados no mo-
mento da vacinação.

Já a segunda dose das vacinas
é aplicada somente a quem
apresenta o certificado da pri-
meira dose tomada em
Ubatuba, além do documento
com foto.

Jornal A Cidade, há 35 anos
levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

Nunca ande na contramão
na ciclofaixas de Ubatuba.

Ciclista
respeite a
sinalização

do trânsito!!!

Primeira e segunda doses

A imunização contra a Covid-
19 ocorre em duas doses nos
casos das vacinas Coronavac/
Butantan, Astrazeneca/Fiocruz e
Pfizer.

Para a vacina Coronavac/
Butantan, a segunda dose é fei-
ta a partir de 21 dias da primei-
ra dose. Já para a vacina
Astrazeneca/Fiocruz e para a

Pfizer, a segunda dose é feita
após pelo menos 12 semanas (3
meses) da primeira dose.

Já a vacina Janssen é aplicada
em dose única.

Acompanhe regularmente a
página internet e redes sociais
da Prefeitura de Ubatuba para
atualizações do calendário.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Cesta básica

A pesquisa da Cesta Básica Alimentar é realizada pelo Centro Universitá-
rio Módulo e a Faculdade de São Sebastião – FASS, duas instituições do
Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, desde janeiro de 2018, nos quatro
municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo: Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. A pesquisa utiliza metodologia similar
à aplicada pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos – em São Paulo para verificar os preços e as varia-
ções de 13 produtos básicos de alimentação. O objetivo da pesquisa é iden-
tificar a variação dos preços dos produtos que compõe a Cesta Básica Ali-
mentar nos municípios do Litoral Norte do estado de São Paulo. A coleta
de preços é feita mensalmente em 12 supermercados, 3 em cada um dos
municípios.

Resultado no mês (junho de 2021)

O preço da cesta básica no mês de junho no Litoral Norte/SP reduziu em
3 dos municípios, com aumento em um deles. A Tabela 1 indica a variação
nos preços da cesta básica nos quatro municípios no mês de junho, em
relação ao mês de maio. Entre os municípios as variações foram:
Caraguatatuba (- 2,23%), Ilhabela ( – 1,31%), São Sebastião (- 0,98%) e
Ubatuba (+ 0,35%). A média dos preços nos municípios reduziu de R$ 594,42
em maio de 2021 para R$ 587,55 em junho, variação de – 1,15%. Essa
queda média nos preços da cesta ocorre após quatro meses consecutivos

de altas. Indicando que o preços dos alimentos básicos continua em um
patamar muito elevado.

Preço da cesta básica reduziu em três cidades do Litoral Norte em junho

Jornal A Cidade, há 35 anos
levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

Atividades regulares ajudam a
controlar os níveis de açúcar no
sangue, melhora o funciona-
mento do coração e do sistema
respiratório.

De acordo com o Atlas de 2019
da International Diabetes
Federation (IDF), o Brasil ocupa
o 5º lugar no ranking de países
com o maior número de casos
de diabetes, ficando atrás da
China, Índia, Estados Unidos e
Paquistão. Os dados também
apontam que, do total de 16,8
milhões de brasileiros, 95 mil
portam diabetes tipo 1.

Medicações e mudanças nos
hábitos alimentares, embora
sejam os principais tratamentos
contra a doença, praticar exer-
cícios físicos regulares também
podem ser uma boa aliada.
“Qualquer atividade física pode
e deve ser praticada pelo paci-
ente com diabetes, pois ajuda
muito no controle da glicemia e
assim será possível reduzir as
doses de insulina ou das medi-
cações”, disse Bruna Manes
Laudano, médica especializada
em endocrinologia.

E o ideal é seguir as recomen-
dações estabelecidas pela Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS): praticar 150 minutos de
exercícios semanais, intercalan-
do entre treinos anaeróbicos
(musculação) e aeróbicos (corri-
da, caminhada).

“Se o paciente estiver com a

Saúde
Praticar exercícios

físicos é tão importante
quanto se medicar para

os diabéticos

glicemia controlada, o exercício
vai ajudar a manter o controle.
Porém, se ela estiver
descompensada, o paciente
pode entrar em cetoacidose”,
alerta.

Mencionado pela doutora Bru-
na, a cetoacidose diabética é um
quadro de descompensação de
diabetes por falta da ação de in-
sulina, que se não tratado pode
levar ao coma. Os sintomas in-
cluem sede, micção frequente,
náuseas, dor abdominal, fraque-
za, hálito cetônico (odor carac-
terístico, similar ao de frutas
envelhecidas) e confusão men-
tal.

Assim ela alerta os pacientes
com diabetes tipo 1, pois eles
“devem ter mais cuidado com a
hipoglicemia, que pode aumen-
tar durante o treino. Então eles
devem sempre avaliar a glicose
no pré-treino e se alimentar cor-
retamente para praticar a ativi-
dade física”, ressaltou.

Por esta razão ser assistido por
um profissional de educação fí-
sica capacitado é fundamental
para que a atividade  atinja o
objetivo almejado.

NÃO podem realizar qualquer
atividade física os pacientes com
glicemia maior que 250NG/DL e
que apresentem sinais de
cetose, e indivíduos o qual a
glicemia for maior que 300NG/
DL, seja com ou sem cetose.

Volta às aulas

Aulas presenciais em Ubatuba
retornam em agosto

Capacidade será de 50%;
aulas remotas serão retoma-

das no dia 26 de julho

A secretaria de Educação de
Ubatuba informa que a volta às
aulas do segundo semestre está
programada para o dia 26 de ju-
lho, de maneira remota até o dia
30 do mesmo mês. Além disso,
a pasta está se preparando para
o retorno das aulas presenciais,
que deve acontecer em 02 de
agosto. Uma serie de providên-
cias está sendo tomada, como a
orientação das unidades escola-
res sobre os protocolos de
biossegurança e sobre a capaci-
dade e procedimentos necessá-
rios para garantir a saúde dos
alunos.

O retorno em agosto será
com 50% dos estudantes, que
serão divididos em dois gru-
pos: um presencial e o outro
remoto. Caso haja alguns pais
que não autorizem o aluno a
frequentar as  aulas
presenciais, os grupos pode-
rão ser reorganizados de acor-
do com o espaço da escola. A
recomendação é que haja

distanciamento de um metro
entre os alunos.

“Sabemos que, com o ensino
remoto, muitas crianças tiveram
dificuldade em absorver os con-
teúdos, mesmo com a dedicação
dos professores em produzir as
atividades. Por isso, as escolas
devem ter uma atenção especi-
al aos alunos com maior defasa-
gem de aprendizagem, promo-
vendo uma recuperação contí-
nua”, explicou a secretária da
pasta, Maria de Fátima Barros.

Confira como ficam as etapas:
O maternal I e II, as Etapas I e II

e as classes de Ensino Funda-
mental I acolherão os alunos por
um período de 3h30,
contabilizando o tempo de ali-
mentação a ser organizado pela
escola.

Os Berçários permanecerão no
ensino remoto e os professores
ficarão à disposição da escola.

O Ensino Fundamental II e Mé-
dio seguirão as orientações es-
pecíficas.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Ajude a Polícia

a ajudar você!

Disque 190
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CulturaParceria solidária

Prevenção

Empresas parceiras do
Rotary Club de Ubatuba na

campanha para a compra de
cadeiras de roda e banho
Ernesto Zambon

O Banco Permanente de Em-
préstimo de Cadeira de Rodas
do Rotary Club de Ubatuba ini-
ciou uma campanha entre os
comerciantes e amigos para an-
gariar fundos para a compra de
cadeiras de rodas e de banho. A
iniciativa teve total adesão de
muitas empresas e pessoas, e
com o arrecadado já foi adquiri-
do um grande lote de cadeiras
que foram todas emprestadas.
Um novo lote foi adquirido e
esta à disposição de quem pre-
cisar.

Em agradecimento à doação, o
Rotary Club de Ubatuba home-
nageia os doadores com o Diplo-
ma de Empresa Parceira e Ami-
go Parceiro, certificado que é
entregue pelo presidente do clu-
be ou um representante.

As empresas que receberam o
título desta vez foram: a empre-
sa Lumi Imóveis das simpáticas

Lucia e Emiliana; Quiosque Pas-
telaria Asshahi na Praia Grande
– o título foi entregue ao Sergio
e sua fantástica equipe; a Flamar
Incorporação e Empreendimen-
tos Ltda onde o representante
Marcelo recebeu o título; Cons-
trutora Taubaté, A3 Construto-

ra e Incorporadora e Rossi Ferraz
Negócios Imobiliários - essas
três últimas foram representa-
das pelo dinâmico Ferraz.

Os certificados foram entre-
gues por Walter Zigrossi, repre-
sentando o Rotary Club de
Ubatuba.

Quem desejar doar e exibir
com orgulho o certificado que
atesta a preocupação com a co-
munidade em geral, é só entrar
em contado com o Rotary Club
de Ubatuba.

Nas próximas semanas estare-
mos divulgando com exclusivi-
dade as fotos de outras empre-
sas e pessoas que contribuíram
com tão importante causa para
a nossa cidade. A diretoria da
entidade agrade em nome de
todos que precisam utilizar o
nosso Banco Permanente de
Empréstimo de Cadeira de Ro-
das que é gratuito e está à dis-
posição de todos que precisa-
rem.
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anunciados 853 projetos seleci-
onados e 9,6 mil artistas bene-
ficiados. Ubatuba está entre as
cidades contempladas assim
como Caraguatatuba e São Se-
bastião.

Além disso, Ubatuba está en-
tre as 20 cidades homenagea-
das.

O Governador João Doria
anunciou na terça-feira (13) a
ampliação do Programa
#JuntosPelaCultura, uma parce-
ria das Secretarias de Cultura e
Economia Criativa e de Desen-
volvimento Regional do Estado
de São Paulo. O Estado vai des-
tinar R$ 10,6 milhões - valor 45%
maior que os R$ 7,3 milhões de
2020.

“Quem respeita a cultura res-
peita seu povo, sua origem, sua
brasilidade”, disse Doria.

O #JuntosPela Cultura une po-
der público e segmentos artísti-
cos com o objetivo de fomentar
e difundir a cultura. Em 2021, as
chamadas públicas passaram de
oito para 12, sendo sete para
municípios, quatro para artistas
e uma para organizações.

“Nós trabalhamos duro para
elevar o grau de acesso da po-
pulação à cultura, porque sabe-
mos que isso traz muitos bene-
fícios para os indivíduos e para
a sociedade”, diz o secretário de
Cultura e Economia Criativa Sér-
gio Sá Leitão. “Trabalhamos tam-
bém para elevar a geração de
renda e emprego no setor cul-
tural. Mais cultura significa mais
educação, mais saúde e mais
turismo.”

De um total de 853 projetos
selecionados, 524 foram apre-
sentados por 161 Prefeituras,
enquanto que outros 329 são de
produtores culturais. Ao todo, o
programa vai beneficiar 9,6 mil
artistas neste ano. Na região
Central as cidades selecionadas
são Américo Brasiliense, São
Carlos, Santa Rita do Passa Qua-
tro e Taquaritinga.

Para celebrar o sucesso da ini-
ciativa, o Governo do Estado
premiou 20 cidades com títulos
de capitais culturais de São Pau-
lo pela excelência na cena artís-
tica e importância dada ao se-
tor pelas gestões municipais.

As cidades homenageadas são
Bertioga, Botucatu, Franco da
Rocha, Ilha Solteira, Itanhaém,
Itapevi, Itapira, Mairiporã, Mi-
rante do Paranapanema, Mogi
das Cruzes, Piracicaba, Ribeirão
Preto, Santa Fé do Sul, São Ben-

Governo de SP amplia em 45%
os recursos do programa

#JuntosPelaCultura, com
R$ 10,6 milhões em 2021

to do Sapucaí, São João da Boa
Vista, São José dos Campos, São
Luiz do Paraitinga, Serrana, Sete
Barras e Ubatuba.

“O programa inovador
#JuntosPelaCultura foi lançado
em 2019 pelo Governador João
Doria. Ele une o Governo do Es-
tado de São Paulo às prefeituras
pelo desenvolvimento da cultu-
ra em todas as regiões do esta-
do com uma visão
municipalista”, afirmou Sérgio
Sá Leitão, Secretário da Cultura
e Economia Criativa.

Todas as ações realizadas pelos
municípios podem ser acessadas
gratuitamente na plataforma de
vídeo por demanda e de
streaming #CulturaEmCasa e
também no perfil
@culturaemcasasp nas redes
sociais.

O balanço das propostas rece-
bidas em 2021 registrou 1.573
inscrições de prefeituras; 961 de
artistas e 78 de organizações —
estas em seu ano de estreia. Em
2020, foram 478 propostas de
prefeituras e 687 de artistas.

Confira a lista de cidades com
projetos beneficiados pelo
#JuntosPelaCultura:

Américo Brasiliense, Apiaí,
Araçatuba, Areias, Atibaia,
Bariri, Barra do Chapéu,
Barretos, Batatais, Bauru,
Bernardino de Campos,
Bertioga, Birigui, Biritiba-Mi-
rim, Boituva, Bom Jesus dos
Perdões, Bom Sucesso de
Itararé, Botucatu, Bragança
Paulista, Cabreúva, Caçapava,
Caconde, Caieiras, Cajamar,
Campinas, Campos do Jordão,
Cananéia, Canitar, Capão Boni-
to, Caraguatatuba, Castilho,
Catanduva, Cesário Lange, Co-
lina, Cruzeiro, Cubatão, Elias
Fausto, Embu, Franca, Francis-
co Morato, Franco da Rocha,
Garça, Getulina, Guaíra,

Guapiaçu, Guararapes,
Guaratinguetá, Guarujá,
Guarulhos, Hortolândia,
Iguape, Ilha Comprida, Ilha Sol-
teira, Indaiatuba, Iporanga,
Ipuã, Irapuru, Itanhaém, Itaóca,
Itapetininga, Itapeva, Itapevi,
Itapira, Itaquaquecetuba, Itu,
Jaboticabal, Jacareí, Jarinu,
Joanópolis, Jundiaí, Lagoinha,
Lençóis Paulista, Limeira, Lins,
Lorena, Louveira, Lucélia,
Mairiporã, Marília, Mauá,
Miracatu, Mirante do
Paranapanema, Mococa, Mogi
Guaçu, Moji das Cruzes,
Mongaguá, Monteiro Lobato,
Nazaré Paulista, Novo Horizon-
te, Olímpia, Osasco, Ourinhos,
Palestina, Palmital, Paraibuna,
Parapuã, Parisi, Pedra Bela,
Pedro de Toledo, Peruíbe,
Pindamonhangaba, Piquete,
Piracaia, Piracicaba, Piraju,
Pirapora do Bom Jesus,
Pirassununga, Porto Feliz,
Potim, Pradópolis, Praia Gran-
de Presidente Alves, Presiden-
te Prudente, Promissão, Reden-
ção da Serra, Reginópolis, Re-
gistro, Ribeirão Branco, Ribei-
rão Grande, Ribeirão Preto, Rio
Claro, Salesópolis, Salto de
Pirapora, Santa Bárbara
d’Oeste, Santa Cruz das Palmei-
ras, Santa Fé do Sul, Santa
Gertrudes, Santa Isabel, Santa
Rita do Passa Quatro, Santa
Rosa de V iterbo, Santana de
Parnaíba, Santo André, Santos,
São Bento do Sapucaí, São
Bernardo do Campo, São
Carlos, São João da Boa Vista,
São José do Rio Pardo, São José
do Rio Preto, São José dos Cam-
pos, São Luís do Paraitinga, São
Miguel Arcanjo, São Pedro, São
Roque, São Sebastião, São
Vicente, Serrana, Sertãozinho,
Sete Barras, Silveiras, Suzano,
Taguaí, Taquaritinga, Tatuí,
Taubaté, Ubarana, Ubatuba,
Várzea Paulista, V inhedo,
Votorantim e Votuporanga.

Projetos de Ubatuba são contemplados
para Virada SP e Revelando SP

Eventos devem acontecer até
dezembro de 2021

O município de Ubatuba foi
contemplado para integrar a
programação das edições
online da Virada SP e do Reve-
lando SP. O anúncio dos seleci-
onados foi feito nesta terça-fei-
ra, 13, em cerimônia de
premiação do Programa Juntos
pela Cultura 2021, realizada no
Palácio dos Bandeirantes, em
São Paulo capital, na qual esti-
veram presentes a secretária de
Comunicação, Tatiana
Camargo, e o presidente da
Fundart, Gady Gonzalez.

A Virada SP é uma maratona
de arte e cultura realizada de
um dia para o outro, com apre-
sentações de linguagens varia-
das, realizadas por artistas e
grupos consagrados regional,
nacional e internacionalmente.
Com a pandemia, as atividades
gratuitas e abertas ao público
serão realizadas no ambiente
online da plataforma
#CulturaEmCasa para que a
produção cultural de todas as
regiões de São Paulo continue

acontecendo para o maior nú-
mero possível de pessoas.

Já o Revelando SP Online é uma
ação de valorização da cultura
tradicional paulista. O município
indica artesãos, culinaristas e
manifestações da cultura tradi-
cional local para elaboração de
registro audiovisual sobre mo-
dos de fazer, confecção de pe-
ças, exibição de produtos, depo-
imentos, entrevistas e/ou apre-
sentações artístico-culturais. Ar-
tesanato indígena e quilombola,

culinária caiçara, fandango
caiçara e construção de viola
machete foram as manifesta-
ções culturais selecionadas.

A previsão é de que as edições
online dos eventos aconteçam
até o dia 20 de dezembro. Acom-
panhe a página da Prefeitura de
Ubatuba e da Fundart para mais
informações.

Saiba mais em http://
amigosdaarte.org.br/

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Código de Trânsito Brasileiro
lista ações que não podem ser

realizadas com animais no
veículo e que muitas vezes são
desconhecidas pelos conduto-

res

Você sabia que dirigir com seu
animal de estimação entre seus
braços ou pernas é uma infração
de trânsito? Muita gente não
sabe, mas uma prática comum
nos passeios com os pets pode,
além de colocar em risco os bi-
chinhos e condutores, gerar
uma multa para o motorista.

O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) reuniu dicas e orien-
tações para que as viagens com
os animais de estimação sejam
realizadas de uma maneira segu-
ra e tranquila, e com objetivo de
não receber a tão indesejada
notificação de infração de trân-
sito em casa.

“É importante frisar que mui-
to além da infração de trânsito,
os condutores devem ter ciên-
cia de que um transporte inade-
quado de seus pets pode distraí-
los, gerar um acidente de trân-
sito e envolver outros conduto-
res, pedestres e os próprios pas-
sageiros que estão nos veículos”,
ressalta Neto Mascellani, dire-
tor-presidente do Detran.SP.

O Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) cita as ações que não po-
dem ser praticadas durante o
transporte de animais e que,
consequentemente, geram mul-
tas.

O hábito de levar os animais à
esquerda do motorista (perto do
vidro, no colo) ou entre seus bra-
ços ou pernas é uma infração
média, com quatro pontos na
habilitação e multa no valor de
R$ 130,16 segundo o artigo 252
do CTB.

O transporte de animais tam-
bém não pode ser feito na parte
externa do veículo (no teto ou
no capô, por exemplo) como es-
tabelece o artigo 235 do CTB.
Trata-se de uma infração grave
e o motorista autuado recebe
cinco pontos na habilitação e
multa no valor de R$ 195,23.

E válido destacar que deixar o

Detran orienta como transportar
o seu pet de maneira segura para

evitar multa de até R$ 196
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Li
rapet com a cabeça para fora da

janela também é infração, pois
ela é considerada parte externa
do veículo, de acordo com o
Manual Brasileiro de Fiscaliza-
ção de Trânsito. Além disso, os
animais podem ser atingidos por
galhos de árvores ou até mesmo
por outros veículos durante o
trajeto, como explica a médica
veterinária Juliana Damiani:
“nunca mantenha o animal com
a cabeça para fora, pois além do
risco de acidentes, o vento pode
trazer ciscos e fragmentos e pro-
vocar problemas oculares nos
pets”.

Pet seguro

A veterinária também dá dicas
para que as viagens sejam mais
agradáveis aos bichinhos. Para
isso, há diversos acessórios no
mercado que visam reduzir os
riscos e limitar o deslocamento
do animal (embora não haja
obrigatoriedade de seu uso na
legislação de trânsito)

“É muito importante que o
motorista verifique com o vete-
rinário qual é o melhor equipa-
mento, de acordo com porte do
animal. No caso dos automóveis,

o correto é estar sempre bem
preso no banco de trás, em uma
caixinha ou cesto”, completa
Juliana.

Para os animais de pequeno e
médio porte, principalmente os
gatos, a caixa de transporte é a
mais indicada. Há também a ca-
deirinha para pet que é presa ao
banco do veículo e possibilita
que o animal viaje com mais li-
berdade.

Para os pets maiores, há o cin-
to de segurança especial e a gra-
de de segurança, que é coloca-
da entre os bancos traseiro e di-
anteiro, impedindo o animal de
interagir e distrair o motorista.

“Muitos animais sentem
enjoos em viagens. Dessa forma,
evite alimentação pelo menos
três horas antes e caso seja ne-
cessário, peça ao seu veteriná-
rio uma medicação específica
para que seu pet não sofra e as-
socie viagens a algo ruim. Se a
viagem for mais longa, progra-
me paradas para que seu pet
possa fazer suas necessidades.
Com alguns cuidados e planeja-
mento correto, uma viagem
prazerosa e segura com seu pet
é garantida”, finaliza Damiani.
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Jornal A Cidade, há 35 anos
levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.
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Nunca ande
na contramão
das ciclofaixas

de Ubatuba

Governo de SP lança campanha
para a vacinação de todos
os adultos até 20 de agosto

Peça será veiculada de 14 a
20 de julho em TVs, rádios,

Internet e redes sociais

O Governo de São Paulo lan-
çou nesta quarta-feira (14)
uma campanha sobre a vaci-
nação de toda população
adulta contra COVID-19 até o
dia 20 de agosto. A peça será
veiculada nas redes sociais ofi-
ciais, canais de televisão e rá-

dios do dia 14 ao dia 20 de ju-
lho.

A campanha produzida pela
agência Propeg conta com a
canção “Novo Tempo”, de Ivan
Lins, e traz a mensagem que,
graças ao avanço da vacinação
no Estado e a união da popu-
lação, São Paulo está conse-
guindo vencer a pandemia e
retomar suas atividades gra-
dualmente.

Até o dia 20 de agosto, toda
a população adulta estará va-
cinada contra a COVID-19 com
ao menos uma dose.

Para saber quando chegará sua
vez de se imunizar, acesse
https://vacinaja.sp.gov.br/.

 Importante que a população
continue seguindo as regras sa-
nitárias como evitar aglomera-
ções e utilização da máscara de
proteção facial.

Combate a Covid-19

Por Cidades Inteligentes, Prefeituras
do Vale do Paraíba e Litoral trocam

experiências tecnológicas
Prefeitos Aguilar Junior, de

Caraguatatuba, e Izaías
Santana, de Jacareí, estão

entre os convidados do
Webinar das Cidades Digitais

da região que acontece na
próxima terça-feira (20)

Melhorar a qualidade de vida
da população e entregar servi-
ços mais eficientes e acessíveis
são alguns dos ganhos ao se in-
vestir em tecnologia nas cidades.
No Vale do Paraíba e Litoral,
prefeitos, gestores e servidores
participam de evento online, na
próxima terça-feira (20), promo-
vido pela Rede Cidade Digital
(RCD), para o compartilhamento
de soluções entre as cidades.

As inscrições para o Webinar
das Cidades Digitais do Vale do
Paraíba e Litoral estão abertas e
são gratuitas para servidores
públicos e representantes de
entidades/universidades e de-
vem ser feitas pelo http://
sympla.com.br/rcd. Entre os
convidados, participam os pre-
feitos Aguilar Junior, de
Caraguatatuba, e Izaías Santana,
de Jacareí, e o secretário de Ino-
vação e Desenvolvimento Eco-
nômico de São José dos Campos,
Alberto Alves Marques Filho.
“Os eventos trazem informações
e subsídios sobre o que está sen-
do feito nas cidades para melho-
rar a vida das pessoas através do
uso da tecnologia e de que for-
ma as Prefeituras estão atraves-
sando esse momento desafia-
dor, no qual não é possível se
fazer gestão sem o auxílio de fer-
ramentas”, resume o diretor da
RCD, José Marinho.

Novos eleitos - O diretor tam-
bém lembra que o momento é
importante para definição das
políticas públicas nas cidades
para os próximos quatro anos.
Um levantamento feito pela RCD
com 39 municípios, foco do en-
contro da próxima terça, mostra
que em 24 deles (62%) novos

prefeitos foram eleitos. “Soma-
se aos desafios naturais de iní-
cio de gestão uma pandemia,
que vem exigindo novas formas
de relacionamento entre poder
público e cidadão e tem acele-
rado a informatização de diver-
sos setores”, completa Marinho.

O Webinar das Cidades Di-
gitais do Vale do Paraíba e
Litoral tem a parceria da S.
Clara Comunicação, Sonner,

ClipEscola e UniCidades.
Serviço
Webinar das Cidades Digitais

do Vale do Paraíba e Litoral
20/07, às 10 horas
Inscrições gratuitas para servi-

dores públicos, entidades e uni-
versidades pelo https://
www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo WhatsApp
(41)3015-6812 ou pelo
contato@redecidadedigital.com.br

Quem comemorou idade
nova no dia 14 foi a simpática
e dinâmica Adriana Aparecida
de Moraes Cruz que atua pro-
fissionalmente na Clínica
Ortoplan de Ubatuba, onde é
querida por todos. Casada com

O programa Pontos MIS, do
Museu da Imagem e do Som,
está com inscrições abertas para
a oficina “Luz e Ação – Fotogra-
fia como trabalho” com Beto
Salgado. A oficina é gratuita e
acontece de 19 a 23 de julho no
formato online.

Sobre a oficina
Existe um grande público em

busca de se profissionalizar na
fotografia, mas não sabem por
onde começar ou qual caminho
seguir. Esta oficina vem com o
intuito de preencher esse dese-
jo dos alunos e dar suporte para
um curso profissionalizante e
voltado para o desenvolvimen-
to de negócios na fotografia.

Objetivo
Este curso busca dar um

direcionamento sólido para os
alunos que pretendem ingressar
no mercado fotográfico ou já
trabalham e buscam crescer,
apresentando exemplos práticos
e propondo ações diretas que
geram resultados rápidos e im-
portantes para o seu desenvol-
vimento profissional.

A atividade acontecerá de se-

Oportunidade

Ponto MIS está com
inscrições abertas para
oficina “Luz e Ação –

Fotografia como trabalho”

gunda a sexta-feira, das 19h às
21h, ao vivo pela plataforma
Zoom. Ubatuba poderá inscre-
ver até 50 participantes, via
Sympla.

O link de acesso a aula será
enviado automaticamente ao
aluno no e-mail cadastrado na
ficha de inscrição, assim como o
certificado.

Inscreva-se na turma desejada através dos links abaixo:
19/07  (segunda-feira): https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–

com-beto-salgado__1265467?token=ad82dce9db42e6e2a3a6488989abe0f1
20/07  (terça-feira): https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–com-

beto-salgado__1265476?token=aeb5a1ad178a227384a3c0517bad680e
21/07  (quarta-feira): https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–

com-beto-salgado__1265505?token=4182bb5fa180e8e5bb1469135693464f
22/07  (quinta-feira): https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–

com-beto-salgado__1265514?token=23af1da27e6544194be4632fba3b7bf1
23/07  (sexta-feira): https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–com-

beto-salgado__1265520?token=b1354bd5438bcf289eaf6726f4cee9d4

Sobre o professor
Beto Salgado é fotógrafo e professor de fotografia, se dedica a profissão há 18 anos. Já trabalhou

com grandes fotógrafos em São Paulo atendendo clientes como Carrefour, AlmapBBDO e Leo Burnett.
Mora em Pindamonhangaba interior de São Paulo. É empreendedor e trabalha como agente cultu-

ral, desenvolvendo o audiovisual na região do Vale do Paraíba.

Serviço
Oficina “Luz e Ação – Fotografia como trabalho”
Data: 19 a 23 de julho, segunda a sexta-feira
Realização: Pontos MIS
Duração: 2h
Classificação: A partir de 14 anos
Público-alvo: São iniciantes ou iniciados na Fotografia ou interessados em começar essa carreira.
Horário: Segunda a Sexta-feira, das 19h às 21h

Aniversariante da semana
Adriana comemora seu aniversário

Acontece na cidade

Pedro Dias da Cruz Sobrinho
(Farma Ponte), Adriana ganhou
uma festa surpresa com seus
familiares e amigos mais ínti-
mos.

Além de ser uma competente
profissional de sua área, ela

atua também no Lions Clube
de Ubatuba, sempre servindo
através de ações em benefício
da comunidade.

Parabéns Adriana e muitas fe-
licidades são os votos do Jornal
A Cidade.
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Educação
Educação em pauta

Desafio solidário

Atleta de Ubatuba supera
limites em ação beneficente

O triatleta de Ubatuba, Maicon
Amaro, decidiu realizar um de-
safio para superar seus limites e
colaborar com a arrecadação de
alimentos para o município.

A ideia foi pedalar 24 horas
ininterruptas em uma bicicleta
estabilizada, instalada no Giná-
sio de Esportes Tubão, como
uma maneira de estimular a par-
ticipação da população para co-
laborar com a ação solidária. No
total, das 11h20 da manhã do
dia 15 até às 11h20 da manhã
de sexta-feira, 16, foram arreca-
dados cerca de 160 cestas bási-
cas e mais de 300kg de alimen-
tos.

Desse montante, 40 cestas se-
rão encaminhadas para a Asso-
ciação de Ciclismo e o restante
para o Fundo Social de Solidari-
edade – que vai distribuir para
as famílias necessitadas, cadas-
tradas nos equipamentos da As-
sistência Social da cidade.

O desafio foi transmitido online
pela página do Facebook da se-

cretaria de Esportes e Lazer. Na
manhã da sexta-feira, a prefeita
Flavia Pascoal esteve no Tubão
para prestigiar o atleta e agra-
decer pela realização da inicia-
tiva.

“Em nome dos moradores de
Ubatuba agradeço toda a sua
colaboração por meio dessa

ação e, também, inspirando a
juventude por meio do incenti-
vo à pratica esportiva. Agrade-
ço, também, ao secretário de
Esportes e Lazer, Tiago Balio, e
toda a equipe de esporte pelo
apoio ao atleta”, destacou a
prefeita.

“Agradeço a todos os doadores
pois foram muitas cestas básicas
e muitos alimentos avulsos. É
muito importante promover
ações como essa no dia-a-dia,
mas, em especial, foi uma opor-
tunidade que surgiu e que a ga-
lera abraçou, o ciclismo abraçou,
o esporte e o comércio abraça-
ram e resultou nessa quantia. É
só agradecimento por realizar e
conseguir concluir o desafio. Eu
nem sabia se eu ia conseguir
concluir, mas não foi por mim,
foi pelas famílias [que vão rece-
ber os alimentos. É um objetivo
alcançado”, concluiu Amaro.

Confira as mais recentes
notícias da última semana

sobre educação em tópicos.
Para se aprofundar em cada

assunto, é só buscar a matéria
conforme a fonte da notícia.

As atualizações dessa semana
compreendem o período de

09/07 a 15/07.

Pegas de surpresa com libera-
ção, escolas particulares correm
para voltar às aulas com 100%
dos alunos

Pegas de surpresa com o fim do
limite de alunos, escolas parti-
culares de São Paulo correm
para se organizar e iniciar o se-
gundo semestre letivo com au-
las presenciais todos os dias para
todas as séries. “Causou surpre-
sa a mudança, porque, até en-
tão, havia a orientação de am-
pliar o atendimento progressiva-
mente. Como sempre seguimos
as recomendações estaduais,
vamos nos organizar agora nas
férias para atender 100% em
agosto”, diz Luciano Egewarth,
diretor do colégio Humboldt, em
Interlagos, na zona sul da capi-
tal. Confira como as instituições
estão se preparando na matéria
completa.

Fonte: Folha de SP

Brasil precisa avançar para ali-
nhar avaliação nacional de alu-
nos à Base Curricular, recomen-
da OCDE

A Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), divulgou um rela-
tório sobre a reforma de instru-
mentos avaliativos no País nes-
ta quinta-feira (15). Embora a
BNCC tenha sido homologada
em 2017, o Brasil ainda não con-
solidou os debates para alinhar
o seu principal mecanismo de
avaliação nacional, o Sistema de
Avaliação da Educação Básica
(Saeb), às novas diretrizes pre-
vistas no documento curricular.

Fonte: Estado de SP

Com ampliação do retorno
presencial, escolas reforçam
protocolos para o 2º semestre

A partir de agosto, as escolas
particulares e públicas do esta-
do de São Paulo poderão esco-
lher a quantidade de alunos que
receberão presencialmente,
conforme a capacidade física da
instituição. Pensando em refor-
çar a saúde e segurança, o
Poliedro Educação conta com
protocolos elaborados pelo Hos-
pital das Clínicas da USP (Univer-
sidade de São Paulo) e planeja
ações para revisar com os alu-
nos todos os itens de seguran-
ça. Confira outras iniciativas das
instituições na matéria comple-

Acompanhe as notícias
diariamente no site do jornal

A Cidade https://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes
sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”

e instagram @acidadeubatuba

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão
das ciclofaixas

de Ubatuba
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ta.
Fonte: EX News

Medidas de segurança
adotadas para reabertura de
escolas são insuficientes, apon-
tam pesquisadores

Medidas adotadas pelo gover-
no federal, pelos estados e pe-
las capitais para a reabertura das
escolas são insuficientes para
garantir segurança a alunos,
professores e funcionários, de
acordo com um grupo de pes-
quisadores que monitora as po-
líticas de enfrentamento da
pandemia. Os pesquisadores
concluíram que a falta de coor-
denação entre o governo fede-
ral e os que estão na linha de
frente do combate ao
coronavírus levou muitos gover-
nadores e prefeitos a investir em
políticas pouco eficazes, em de-
trimento de medidas que pode-
riam oferecer maior proteção
nas escolas. Confira a classifica-
ção dos estados e capitais na
matéria.

Fonte: Folha de SP

Ministério da Educação anun-
cia cronograma de
implementação do Novo Ensi-
no Médio

O Ministério da Educação lan-
çou na quarta-feira (14) o
cronograma nacional para as
ações de implementação do
Novo Ensino Médio, que será a
partir do ano que vem e de for-
ma gradual. Entre as mudanças
previstas, estão a ampliação da
carga horária, de 2,4 mil horas
para 3 mil horas totais, e uma
nova estrutura curricular. A nova
organização valerá para todas as
escolas públicas e privadas do
país e terá início em 2022 com o
primeiro ano do ensino médio e
será implantada de maneira pro-
gressiva.

Fonte: G1

Enem alinhado com novo en-
sino médio será aplicado a par-
tir de 2024

O Exame Nacional do Ensino

Médio (Enem) deverá estar ali-
nhado com as diretrizes
curriculares dessa etapa de en-
sino a partir de 2024. É o que
define um cronograma publica-
do nesta quarta-feira, 14, pelo
Ministério da Educação (MEC).
Por causa das mudanças previs-
tas para o ensino médio, o
Enem, principal porta de entra-
da dos alunos no ensino superi-
or, também terá de mudar. A
atualização da matriz de avalia-
ção do novo Enem vai ocorrer ao
longo dos próximos anos para
que, em 2024, a aplicação do
exame já seja realizada confor-
me as novas diretrizes.

Fonte: Estadão

Volta às aulas: não se pode
comparar o Brasil com países
do G20, diz assessor da Unesco

Na semana em que o governo
federal promete editar uma me-
dida provisória para regular o
retorno das aulas presenciais,
Célio Cunha, fundador do movi-
mento Todos pela Educação e
assessor especial da Organiza-
ção das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, pede caute-
la. Segundo ele, as autoridades
de saúde e da educação preci-
sam atuar em conjunto.

Fonte: Metropolis

Escolas de Cingapura focam na
saúde mental em meio ao
estresse pandêmico

Cingapura tem um dos melho-
res sistemas escolares do mun-
do. Mas, antes da pandemia, a
saúde mental raramente era dis-
cutida - nas escolas academica-
mente rigorosas - e agora isso
parece estar mudando. Para o
Dr. Tazeen Jafar, professor de
serviços de saúde e pesquisa de
sistemas da Duke NUS Medical
School que tem estudado o im-
pacto da Covid em várias partes
do mundo, os novos módulos
nas escolas podem ajudar a mu-
dar atitudes sobre saúde men-
tal de forma mais ampla.

Fonte: BBC *Texto em inglês.


