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Operação feriado de
7 de setembro aumenta

fiscalização nas rodovias

A Secretaria de Logística e
Transportes de São Paulo e a
ARTESP-Agência de Transporte
do Estado de São Paulo inicia-
ram na sexta-feira (3) a Opera-
ção Independência 2021, que
conta com reforço de operação
e fiscalização dos 27,2 mil qui-
lômetros entre a malha adminis-
trada pelo DER e a malha con-
cedida. A previsão é que cerca
de 5,1 milhões de veículos cir-
culem pelas principais rodovias
que deixam a capital paulista
neste fim de semana prolonga-

do, do feriado da Independên-
cia do Brasil, em 07 de setem-
bro.

Os viajantes que seguem para
a região do Vale do Paraíba, Li-
toral Norte e Rio de Janeiro de-
vem ficar atentos às condições
das rodovias.

A Concessionária Tamoios esti-
ma que 110 mil veículos passem
pela rodovia no sentido Litoral
Norte. Já a principal via de aces-
so a Ubatuba, a rodovia Oswaldo
Cruz deve registrar o tráfego de
cerca de 51.876 veículos. Vale

lembrar que há um trecho em
obras onde está sendo refeita
uma ponte e que permite a pas-
sagem em apenas uma via, no
sistema pare e siga de modo que
deve registrar congestionamen-
to no local.

O trecho de serra também re-
quer muita atenção dos moto-
ristas que além de muito sinuo-
sa registra frequentemente a in-
cidência de neblina prejudican-
do a visibilidade.
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Setor de Oncologia do Hospital
Regional do Litoral Norte - HRLN

inicia atividades

Entrou em funcionamento
na quarta-feira (1), o Setor de
Oncologia do Hospital Regio-
nal do Litoral Norte (HRLN).
No local, serão ofertados os
tratamentos  de

quimioterapia e radioterapia.
O Setor é resultado de inú-

meras cobranças feitas ao go-
verno estadual e iniciadas há
quatro anos. O local irá pro-
porcionar aos pacientes da

oncologia do município e das
demais  c idades do L itoral
Norte mais conforto e como-
didade durante seus trata-
mentos.

Mais detalhes na pág. 6
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Vereadores cobram soluções
para problemas na saúde

Problemas na gestão e na es-
trutura dos postos de saúde de
Ubatuba geraram questio-
namentos na 26ª Sessão Ordiná-
ria da Câmara Municipal, reali-

zada na terça-feira (31/08). O
debate iniciou-se a partir do Pe-
dido de Informação nº 21/21, do
Ver. Junior “JR” – Podemos, so-
bre reivindicações para o Posto

de Saúde do Puruba. Diante dis-
so, outros vereadores dividiram
insatisfações com a rede de saú-
de do município.
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Começa a vacinação de
adolescentes de 12 a 14

anos em Ubatuba
Os adolescentes da faixa etária

de 12 a 14 anos sem
comorbidades já podem ser
imunizados contra a Covid-19
no polo de vacinação mais pró-
ximo de sua residência em
Ubatuba. Continua também a
vacinação de 15 a 17 anos. Já a
vacinação em primeira dose
para pessoas com 18 anos ou
mais de idade está temporaria-
mente suspensa.

Devido ao feriado nacional, a
vacinação será retomada so-
mente na quarta-feira, 08.
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Obras do artista Lucas Isawa e nova
“casa” das tartarugas albinas são
atrações do Tamar neste feriado

O Centro de Visitantes da Fundação Projeto Tamar de Ubatuba estará aberto para

visitação durante o final de semana e feriado do dia 7 de setembro (terça-feira). Pág. 8

Com estrelas brasileiras, Campeonato
Brasileiro de Vela de Oceano começa

neste sábado em Ubatuba

Disputa no Ubatuba Sailing Festival de 2020, barcos de Lars Grael (Avohai) e
Torben Grael (Lady Lou) / Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Veja todos os detalhes desta matéria na página 9
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Tem muito chuchu aí?

Cada povo tem sua cultura e
seus hábitos que devem ser res-
peitados desde que não interfi-
ra na saúde pública e no bem
comum da coletividade. E o des-
carte do lixo e dos bens
inservíveis é um deles.

A inspiração vem de um bom
exemplo que ocorre do outro
lado do mundo: no Japão.

A educação em Tóquio é tama-
nha que, praticamente, não exis-
te cestos de lixo nas ruas da ca-
pital do Japão, muito menos
multa, pois trata-se de uma po-
pulação extremamente consci-
ente, educada desde o berço a
seguir regras e prezar pelo bem-
estar do próximo.

O mais interessante do lixo no
Japão é que em outras cidades
grandes, como Osaka, pode até
ser encontrado uma ou outra
sujeira no chão, mas quase nada
se comparada ao lixo existente
nas ruas das grandes cidades no
Brasil.

Em Tóquio, no entanto, não há
praticamente lixo nas ruas, algo
totalmente surpreendente não
só para ocidentais, mas para os
habitantes de qualquer parte do
planeta.

Na capital japonesa só tem ces-
tos de lixo nas ruas somente em
frente a algumas lojas de conve-
niência, perto de lanchonetes e
muito “raramente” nas entradas
e saídas de estações de metrô.

A cultura japonesa manda car-
regar seu lixo na mão ou em um
saco até chegar em casa e, as-
sim, poder separá-lo devida-
mente nas tantas categorias de
lixo destinadas à reciclagem.

Cada região tem suas normas.
Em alguns lugares são mais de
dez categorias, desde tampinha
de garrafa a eletrodomésticos
pequenos. Em Yokohama, os
moradores recebem um manu-
al com quase 30 páginas sobre
como separar o seu lixo.

Uma pesquisa revelou que
“educação” e “limpeza” estão
entre os 10 adjetivos que os oci-
dentais escolheram para carac-
terizar os japoneses, refletindo

Velhos hábitos
precisam de reciclagem

que a impressão dos estrangei-
ros para com os japoneses é a
melhor possível.

Já não é o caso dos brasileiros.
A reciclagem não é um grande

forte do nosso país, infelizmen-
te, mas como e onde o lixo vai
parar é um grande problema
que afeta a todos desde sempre.

Lixo espalhado pelas ruas e cal-
çadas ou amontoados em esqui-
nas, é cena comum. Em
Ubatuba, por exemplo, há loca-
lidades que por força do mau
hábito de se jogar tudo e mais
um pouco se tornaram clássicos
como no terreno ao lado do ae-
roporto, por exemplo. Ali se en-
contra de tudo: de lixo
ensacado, a material resultante
de poda de vegetação, restos de
construção, madeira podre en-
tre tantos outros bens estraga-
dos descartados como sofás,
colchões e o que mais sua ima-
ginação permitir. No dia seguin-
te em que são recolhidos já exis-
tem novos lixos ali descartados.

Campanhas educativas tam-
bém podem e devem ser im-
plantadas para evitar que os
moradores e turistas descartem
o lixo nos dias em que não há a
coleta do lixo orgânico, evitan-
do assim que se espalhem pelas
ruas e calçadas após serem revi-
rados.

Algumas cidades conseguem
mudar velhos hábitos como es-
ses com a coleta seletiva perió-
dica e com a coleta popularmen-
te chamada de cata-trecos que
conforme calendário e aviso pré-
vio, passa recolhendo no dia X
tudo que é descartado mês a
mês, bairro a bairro. Funciona
desde que a rotina seja implan-
tada e não abandonada.

Não vamos nem pretendemos
transformar nossa cidade ou o
nosso país num modelo tal
como o Japão, em compensação
dá para melhorar bastante.

Afinal, perfeição não existe,
mas, velhos hábitos precisam de
reciclagem.

Melissa Schirmanoff

Mostre sua verdade
Hoje o que menos vemos neste mundo são pessoas de verda-

de.
Tudo hoje tem um filtro seja para tirar olheiras, esconder a cara

de cansado, popularizar algo ou alguém... essa é a condição da
humanidade.

Infelizmente isso se tornou normal, e graças damos pelos fil-
tros das redes sociais que nos ajudam.

Mas na vida real pessoas não sabem viver sua realidade, não
sabem viver sua verdade.

O medo de ser rejeitado pelo mundo é maior do que a liberda-
de de ser você mesmo.

Pense nisso...
Quantas vezes você deixou de ser você de verdade, para viver e

ser algo de mentira?

Por Prof. João Carlos Martins,
Diretor-Geral do Colégio Renas-
cença e doutor em psicologia da
educação.

Seja nas instituições de ensino
públicas ou privadas, a chegada
de uma nova geração às salas de
aula afeta os modelos escolares.
Essa discussão, por vezes pauta-
da no saudosismo, esquece que
não existe um tempo melhor ou
pior do que o outro, apenas
complexidades diferentes e a
nossa obrigação de aprender a
seguir em frente. As mudanças
sociais nos indicam o caminho
que deverá ser trilhado coletiva-
mente.

Nessa evolução, é fundamen-
tal se ater à função social da es-
cola. O conceito de complexida-
de de Edgar Morin nunca este-
ve tão presente. No lugar da
fragmentação de saberes, o so-
ciólogo propõe o conceito de
complexidade - ou seja, aquilo
que é tecido em conjunto. É im-
possível manter uma posição
passiva frente a toda complexi-
dade que estamos
experienciando e que forma o
terreno sob o qual a escola ca-
minha.

Uma geração bem informada
e ansiosa

Na década de 90 ouvimos falar
sobre o acrônimo VUCA - que
descrevia o mundo em quatro
características: Volatilidade, In-
certeza, Complexidade e
Ambiguidade. No entanto, nas
palavras do antropólogo Jamais
Cascio, isso mudou. Entramos
no mundo BANI: Frágil, Ansioso,
Não-Linear e Incompreensível.
Nesse mundo volátil em que um
vírus pode paralisar todas as ci-
dades, a ansiedade é latente.
Chega às escolas uma geração
bem informada e bastante ansi-
osa.

O mais importante é entender
como lidar com os novos papéis
que a escola assume sem perder
de vista a função principal da
instituição de trabalhar o
patrimônio cultural da humani-
dade. Nós, educadores e
gestores educacionais, precisa-
mos ter claro que a escola pre-
cisa estar engajada com essa
nova realidade, mas sem aban-
donar o compromisso pedagó-
gico. Separei alguns aspectos
que podem inspirar a transfor-
mação:

Olhar menos linear: É preciso
colaborar com a formação dos
professores para que consigam

O impacto das novas
gerações nos

modelos escolares

desenvolver planejamentos
transdisciplinares, integrando
assuntos ao invés de seguir o
modelo linear e fragmentado.
Com isso, o currículo escolar que
antes era pautado nas discipli-
nas, passa a ser fundamentado
em problemas. O desafio é ela-
borar um planejamento integra-
do e pensado a partir de
temáticas fundamentais. A esco-
la integrada será o futuro e essa
rede de conhecimentos nos in-
cita a pensar no que é relevan-
te.

Ensinando a pensar:  Se desde
pequeno o aluno tem a informa-
ção na palma da mão, nosso
desafio não é informar o aluno,
mas colaborar para que ele
problematize a profusão de da-
dos recebidos diariamente. O
ponto central é despertar a sa-
gacidade no aluno, ensiná-lo a
apurar aquilo que recebe, bus-
car informações consistentes.
Para isso, entra em cena a
Metodologia de Investigação -
ou seja, como ensino o aluno a
investigar.

Empatia e Escuta Ativa: Essa é
uma geração acostumada a fa-
lar muito e escutar pouco. Por
isso, é importante exercitar a
escuta ativa desde a educação
infantil e fazer o estudante per-
ceber que há momentos em que
ouvir é primordial. Com isso,
estamos trabalhando outro con-
ceito importante: a empatia.
Contudo, para isso, o papel do
professor é essencial. Você escu-
ta os seus alunos? Ou o coloca
na posição passiva de especta-
dor da aula?

Espaço Educador: Nessa esco-
la plural e interligada, o espaço
da sala de aula como único am-
biente educacional caiu em de-
suso. O espaço educador é o es-
paço das relações, todo ambien-
te em que diferentes formas de
pensar se encontram - em resu-
mo, a escola inteira. Isso exige
corresponsabilidade, compro-
meter todos os atores da insti-
tuição de ensino no processo
educacional.

Este é o caldeirão de desafios
contemporâneos em que a es-
cola está mergulhada. Cabe aos
gestores educacionais e educa-
dores, possibilitar que a mudan-
ça entre na sala de aula - e ela
chega através dos alunos, das
famílias e da sociedade. Este não
é um tema possível de ser esgo-
tado, pelo contrário, estamos
apenas iniciando este debate
provocador e difícil, e, por isso
mesmo, um que vale a pena ser
levado adiante.

Nove meses após o ataque de
um bando armado a agências
bancárias de Araraquara, a cida-
de de Araçatuba sofreu terror
semelhante, mas com gravidade
muito maior. A ação de cerca de
50 homens fortemente armados
deixou três mortos, cinco feri-
dos, fez reféns, deixou bombas
nas ruas e paralisou Araçatuba
nesta segunda-feira. Nada fun-
cionou. O clima de insegurança
alcançou toda a região. A violên-
cia deixa marcas, deixa medo,
inibe. E a pergunta que fica é:
cadê a inteligência da seguran-
ça pública do Estado de São Pau-
lo? Como é possível um grupo
agir com tamanha violência, que
demanda planejamento, com-
pra e transporte de armas, des-
locamento e ainda surpreender
as forças de segurança? Não é
de hoje que se denuncia e co-
bra, inclusive este mandato, que
a segurança pública de São Pau-
lo está desestruturada. Que há
anos não repõe seu efetivo, que
não reajusta salários, que não
enfrenta o crime organizado
com a organização necessária

O terror em Araçatuba

para tal. O Estado tem um pa-
drão de avaliação dessas ocor-
rências que não condiz com a
realidade. A Polícia Civil e a Polí-
cia Científica são carentes de
recursos humanos e técnicos,
inquéritos e mais inquéritos são
abertos e inconclusos. A Polícia
Militar de São Paulo continua
reativa e carente de recursos.
Agora, depois de mais um estra-
go, é tentar minimizar as
consequências, mas quem pode
responder a uma questão
crucial: onde será o próximo ata-
que?

Márcia Lia
Deputada Estadual

Artigo

Quando criança, era comum ou-
vir que o chuchu se trata de um ali-
mento sem graça, que só tem água
e “bagaço”. Sempre achei estranho
e admito, que ao crescer e enten-
der melhor sobre os alimentos, des-
cobri que um dos aspectos de tais
afirmações não está errado. O
chuchu é composto por 95% de
água, o que é excelente, pois auxi-
lia no processo de hidratação de
quem o consome, assim como a
abobrinha, a alface, o pepino, o ra-
banete, o tomate, a melancia, o
melão, entre outros.

O restante da composição deste
fruto são fibras, importantíssimas
para controlar os níveis de açúca-
res no sangue e manter o coração
saudável. Tudo isso, faz do chuchu
um alimento de baixa caloria, que
da sensação de saciedade e ajuda
no bom funcionamento do intesti-
no.

A pedido de uma leitora fiel desta
coluna, Dona Nena, hoje trarei al-
gumas receitas com chuchu, mas
antes, alguns de seus benefícios:

- Rico em minerais como cálcio,
magnésio e fósforo, o chuchu aju-
da a manter dentes e ossos fortes e
saudáveis;

- Contém vitaminas do complexo
B, que são estimulantes do meta-
bolismo, ajudam a combater a fa-
diga e a depressão;

- Evita o envelhecimento precoce,
pois contém antioxidantes em gran-
de quantidade como flavonoides,
polifenólicos, luteolina e apigenina;

- Contém zinco e Vitamina C que
ajudam a fortalecer o sistema
imunológico e a evitar doenças;

- Rico em folato fólico, vitaminas
C, E e zinco, que contribuem para
pele e cabelos bonitos e saudáveis;

- O manganês presente no fruto,
converte gorduras e proteínas em
energia;

- Os altos níveis de potássio do
chuchu ajudam a equilibrar os efei-
tos do sódio no organismo, evitan-
do a hipertensão;

- Tem boas quantidades de ferro
e de vitamina B2, que estimulam a
produção de células vermelhas do
sangue;

- É um alimento de baixo índice
glicêmico e rico em fibras alimen-
tares, sendo ideal para quem sofre
de diabetes;

- Contém ácido fólico, uma vita-
mina importantíssima para o bom
desenvolvimento fetal;

- Considerado diurético, por sua
alta quantidade de água, ajuda a
prevenir doenças e problemas re-
nais.

Receitas

Camarões com chuchu
Ingredientes:
300g de camarão 7 barbas (lim-

pos)
1 chuchu grande
2 tomates italianos
2 colheres (sopa) azeite
1/2 limão
1 dente de alho
Pimenta do reino branca
Orégano
Sal
Coentro
Cebolinha

Modo de preparo:
Tempere o camarão com sal, pi-

menta do reino moída e o suco do
1/2 limão, deixe descansando por
10 minutos. Em uma frigideira dou-
re o alho no azeite e refogue o ca-
marão (antes de refogar, escorra o
caldo do limão). Não mexa, deixe
dourar, vire-os sem mexer muito e
deixe dourar do outro lado. Com
uma escumadeira retire somente o
camarão, deixe na frigideira o cal-
do produzido por ele, acrescente os
tomates cortados em cubos, tem-
pere com o restante dos temperos,
inclusive o coentro. Coloque 200ml
de água e deixe ferver, acrescente
o chuchu sem casca cortado em
cubinhos de 2cm. O chuchu vai co-
zinhar no molho de tomate, vá
acrescentando água aos poucos
conforme for secando, até o chuchu
ficar cozido, mas cuidado para não
colocar muita água. Coloque o ca-
marão apenas para esquentar e des-
ligue. Enfeite com as cebolinhas
picadinhas.

DICAS: Sirva como desejar, arroz
branco, macarrão ou pão assado
com queijo. Faço normalmente com

o camarão 7 barbas por ter um sa-
bor mais acentuado, mas pode ser
feito com qualquer tipo e tamanho.

Suflê de chuchu
Ingredientes:
5 unidades de chuchus
1 xícara de leite
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de farinha de tri-

go
4 ovos
4 colheres de sopa de queijo rala-

do
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:
Cozinhe os chuchus apenas em

água e sal. Após cozinharem, amas-
se bem com um garfo, reserve. No
liquidificador bata a farinha de tri-
go, o leite e a manteiga.

Separe as gemas da clara, junte as
gemas ao queijo ralado e ao chuchu
amassado, leve ao liquidificador e
bata tudo novamente.

Faça claras em neve e misture de-
licadamente ao creme do
liquidificador. Unte e enfarinhe uma
assadeira. Leve ao forno pré-aque-
cido a 180º.

Após 40 minutos ou quando
gratinar, tire do forno e sirva ainda
quentinho.

DICA: Caso queira conferir mais
sabor e textura ao suflê, acrescen-
te à massa, sem bater no
liquidificador, alho poró cortadinho
em rodelinhas ou queijo branco em
cubinhos.

Conserva Aromática de chuchu

Ingredientes:
Chuchu (quantidade desejada)
Ervas aromáticas a gosto (pimen-

ta-rosa, alho picado finamente,
orégano, folhas de hortelã e de lou-
ro)

Óleo vegetal (de milho ou de se-
mente de girassol)

Vinagre e sal

Modo de preparo:

Descasque os chuchus e corte-os
em tiras médias. Coloque em uma
tigela por duas horas com sal gros-
so por cima (isso ajuda a retirar o
excesso de água do chuchu).

Leve-os para ferver em água com
um pouquinho de vinagre para que
fiquem cozidos, de preferência al
dente (não muito cozidos).

Em um vidro esterilizado (fervido
em água por alguns minutos) colo-
que as tiras de chuchu e encha o
vidro com óleo e tempere com as
ervas de sua preferência.

DICAS: Use um chuchu por pessoa
em média. Sirva como petisco ou
em torradas, com pães, até em sa-
ladas, para ajudar no tempero e tex-
tura.

Bem, espero ter ajudado. Bom
apetite!

V isite meu site
www.chefroberta.com.br para co-
nhecer outras receitas.

Acompanhe nossas publicações na internet.
Acesse: https://acidadeubatuba.com.br
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A previsão é que cerca de 5,1
milhões de veículos circulem
pelas principais estradas que

saem da capital

A Secretaria de Logística e
Transportes de São Paulo e a
ARTESP-Agência de Transporte
do Estado de São Paulo inicia-
ram na sexta-feira (3) a Opera-
ção Independência 2021, que
conta com reforço de operação
e fiscalização dos 27,2 mil qui-
lômetros entre a malha adminis-
trada pelo DER e a malha con-
cedida. As ações especiais visam
garantir maior conforto, segu-
rança e agilidade aos usuários
que viajarão no próximo fim de
semana prolongado, do feriado
da Independência do Brasil, em
07 de setembro. A previsão é
que cerca de 5,1 milhões de ve-
ículos circulem pelas principais
rodovias que deixam a capital
paulista.

A partir das 15h do dia 3/9 (sex-
ta-feira), há previsão de horári-
os de pico de movimento em
todas as rodovias que têm aces-
so à Região Metropolitana de
São Paulo, principalmente no
dia 4 de setembro, quando o flu-
xo deve ser acima da média, a
partir das 6 horas da manhã.

Os motoristas poderão plane-
jar melhor a viagem a partir da
consulta aos horários mais ade-
quados para se pegar a estrada
e às condições de tráfego nas
rodovias, disponíveis nos sites
das concessionárias, em tempo
real. O movimento deve ser in-
tenso também na segunda-feira
(06), no sentido capital, a partir
das 12h e também no período
noturno.

Em todo o sistema rodoviário
haverá reforço nos recursos ma-
teriais e humanos
disponibilizados, assim como no
monitoramento, na operação
dos equipamentos como call
box, aplicativos de mensagens,
câmeras de CFTV, painéis de
mensagem, veículos de apoio
posicionados em locais estraté-
gicos. Assim, as equipes terão
maior agilidade no atendimen-
to ao usuário. Também está pre-
visto aumento no número de
guinchos, ambulâncias, cami-
nhões-pipa, motocicletas para
apoio mecânico e veículos
operacionais em geral, além da
implantação da operação “papa-
fila” nos pedágios, para agilizar
a passagem nas cabines de co-
brança manual, quando neces-

sário. As ações ocorrerão com o
apoio da Polícia Militar Rodovi-
ária e do Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER/SP).

“Estamos prevendo um movi-
mento grande. Somente nas vias
administradas pelo DER, são
mais de 1 milhão de veículos cir-
culando neste feriado; por isso
fazemos um trabalho intenso e
conjunto com o objetivo de pro-
porcionar segurança e conforto
para todos”, afirmou o Secretá-
rio Estadual de Logística e Trans-
portes, João Octaviano Macha-
do Neto.

Ao longo do feriado, os Postos
de Atendimento aos Usuários
estarão abertos, equipados com
banheiros, álcool gel, bebedou-
ro e local de descanso, aptos a
receberem os viajantes com to-
das as medidas de controle sa-
nitário.

“É essencial que os motoristas
sigam todos os protocolos de se-
gurança e todas as regras de
trânsito: verifiquem as condi-
ções básicas do veículo antes de
viajar, tenham a documentação
em dia, chequem o funciona-
mento de parabrisas e freios,
respeitem os limites de velocida-
de. E sempre se lembrem que,
em casos de ingestão de bebida
alcoólica, não podem dirigir. Es-
sas orientações são muito im-
portantes para que os usuários
possam realizar uma ótima via-
gem e aproveitar o feriado da
Independência do Brasil” expli-
ca Milton Persoli, diretor-geral
da ARTESP.

VALE DO PARAÍBA/LITORAL
NORTE

Os viajantes que seguem para
a região do Vale do Paraíba, Li-
toral Norte e Rio de Janeiro de-
vem ficar atentos às condições
da Rodovia Ayrton Senna (SP-
070), que deve ter movimento
intenso a partir das 12h de sex-
ta-feira (3).

São esperados mais de
1.071.665 mil veículos entre 0h
de sexta-feira (3) até às
23h59min de terça-feira (07), no
corredor Ayrton Senna/Carvalho
Pinto.

Já para o retorno do fim de se-
mana prolongado, a previsão é
de tráfego intenso entre as 12h
até à 00h de terça-feira.

OSWALDO CRUZ
Principal via de acesso a

Ubatuba, a rodovia Oswaldo
Cruz deve registrar o tráfego de

cerca de 51.876 veículos. Vale
lembrar que há um trecho em
obras onde está sendo refeita
uma ponte e que permite a pas-
sagem em apenas uma via, no
sistema pare e siga de modo que
deve registrar congestionamen-
to no local.

O trecho de serra também re-
quer muita atenção dos moto-
ristas que além de muito sinuo-
sa registra frequentemente a in-
cidência de neblina prejudican-
do a visibilidade.

TAMOIOS
A previsão é de que o tráfego

fique mais intenso a partir das
14h até às 22h de sexta-feira (3)
e das 06h às 14h de sábado (4)
na Rodovia dos Tamoios (SP-
099). A Concessionária Tamoios
estima que 110 mil veículos pas-
sem pela rodovia no sentido li-
toral norte. Uma operação espe-
cial será ativada, com duas fai-
xas no sentido litoral e uma no
sentido São José dos Campos.
Nos pedágios, a Operação Papa
Filas também poderá ser aciona-
da, a fim de otimizar o atendi-
mento nas cabines manuais, em
caso de alto volume de tráfego

Para o retorno do feriado, a pis-
ta de subida volta à sua confi-
guração normal, com duas fai-
xas, e a de descida fica com uma
faixa. A previsão, para a volta, é
de intensificação do tráfego na
terça-feira (07), das 06h às 14h.

Tráfego intenso desde a saída
de São Paulo

ANCHIETA-IMIGRANTES
A Ecovias, concessionária que

administra o Sistema Anchieta-
Imigrantes (SAI), prevê entre 265
mil e 410 mil veículos sigam para
o Litoral. A concessionária espe-
ra maior fluxo no SAI - sentido
Litoral na parte da tarde da sex-
ta e ao longo de todo o sábado -
quando será implantada a Ope-
ração Descida (7x3) a partir das
07h, com previsão de duração
até as 20h. Durante a operação,
os veículos que seguem sentido
Litoral podem usar as pistas sul
e norte da Rodovia Anchieta (SP-
150) e a pista sul da Rodovia dos
Imigrantes (SP-160). A subida da
serra será feita pela pista norte
da Imigrantes.

CASTELLO-RAPOSO
De acordo com a estimativa da

concessionária CCR ViaOeste,
que administra o Sistema
Castello-Raposo, na saída de São

Paulo, o motorista deverá en-
frentar tráfego intenso na sexta-
feira (3), entre 16h e 20h no sen-
tido interior. No sábado (4), o
congestionamento deve se repe-
tir das 7h às 13h. A estimativa
da concessionária é de que 620
mil veículos trafeguem nas rodo-
vias Castello Branco (SP-280) e
Raposo Tavares (SP-270) no fim
de semana prolongado. Para o
retorno à capital, a previsão é de
tráfego intenso na terça-feira
(07), das 13h às 22h. Em função
do incremento no volume de
tráfego previsto para o período,
principalmente nas vésperas de
feriados, haverá reforço no efe-
tivo das Praças de Pedágio, com
operação plena e acionamento
da operação “papa-filas” sem-
pre que necessário.

ANHANGUERA-BANDEIRAN-
TES

Os usuários que forem viajar
para o interior paulista pelas ro-
dovias Anhanguera (SP-330) e
Bandeirantes (SP-348) devem
evitar o período entre 16h e 20h
de sexta-feira (3) e das 8h até o
meio dia de sábado (4) - horári-
os em que a concessionária
AutoBAn estima que haverá trá-
fego mais intenso. Neste fim de
semana prolongado, devem pas-
sar pelas rodovias 870 mil veí-
culos. Na volta do feriado pro-
longado, o tráfego deve se inten-
sificar já a partir das 11h da ter-
ça-feira.

Entre as 14h e 22h de domin-
go (5) e da terça-feira (7), os ca-
minhões que se destinam à ca-
pital pela Rodovia dos Bandei-
rantes (SP-348) devem utilizar
a Via Anhanguera (SP-330), na
altura do km 48 ao km 23, en-
tre Jundiaí e São Paulo, por
meio do acesso à “Saída 48” da
SP-348. O objetivo é melhorar
a distribuição do tráfego nas
estradas.

RODOANEL
A concessionária CCR

RodoAnel prevê fluxo de mais de
1,1 milhão de veículos no trecho
Oeste do Rodoanel, entre a 0h
de sexta-feira (3) e 24h de ter-
ça-feira.

O anel viário é uma alternativa
para aqueles que chegam ou
saem da capital paulista, pois faz
interligações com as principais
rodovias, como Anhanguera,
Bandeirantes, Raposo Tavares e
Castello Branco, além de bairros
da capital, como Butantã, Lapa,

Operação feriado de 7 de setembro aumenta fiscalização nas rodovias

Morumbi, Perus e Cotia/Granja
Vianna.

Expectativa de tráfego nas ro-
dovias administradas pelo DER

Operação Feriado da Indepen-
dência Total

Rodovia Manoel Hyppolito
Rego (SP-055) 181.575

Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega (SP 055) 244.916

Rodovia Dom Paulo Rolim Lou-
reiro (SP-098) (Mogi-Bertioga)
127.424

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)
51.876

Rodovia Raposo Tavares (SP-
270) 430.111

Rodovia Floriano Rodrigues Pi-
nheiro (SP 123) 82.856

O DER lembra que os horários
de menor movimento estão nos
períodos de madrugada, quan-
do os motoristas poderão en-
contrar as rodovias com tráfego
mais livre. Os drones serão usa-
dos para que informações em
tempo real das condições de
trânsito sejam disponibilizadas
aos usuários, permitindo o me-
lhor planejamento de sua via-
gem.

Dias Horários de Menor Mo-
vimento

Sexta-feira (03/09) Da 0h às 14h
Da 22h à 0h

Sábado (04/09) Da 0h às 7h Da
19h à 0h

Domingo (05/09) Da 0h às 9h
Da 21h à 0h

Segunda (06/09)  Da 0h às 14h
Da 21h à 0h

Terça (07/09)   Da 0h às 10h Da
22h à 0h

EMERGÊNCIAS
Abaixo, os contatos de emer-

gência do DER e das concessio-
nárias que administram a malha
rodoviária paulista:

AUTOBAN 0800.055.55.50
AUTOVIAS 0800.707.9000
CART 0800.773.0090
CENTROVIAS 0800.17.89.98
COLINAS 0800.703.5080
ECOPISTAS 0800.777.0070
ECOVIAS 0800.19.78.78
ENTREVIAS    0800 3000 333
INTERVIAS 0800.707.1414
RENOVIAS 0800.055.96.96
RODOANEL OESTE

0800.773.6699
RODOVIAS DO TIETÊ

0800.770.3322
ROTA DAS BANDEIRAS

0800.770.8070
SPMAR 0800.774.8877
SPVIAS 0800.703.5030
TEBE 0800.55.11.67

TRIÂNGULO DO SOL
0800.701.1609

TAMOIOS 0800.545.0000
VIAOESTE 0800.701.5555
VIARONDON 0800.729.9300
VIAPAULISTA 0800.001.1255
DER 0800 055 55 10

FISCALIZAÇÃO
Com o feriado prolongado, au-

menta também a quantidade de
passageiros que utilizam o trans-
porte intermunicipal. Deste
modo, a fiscalização nas rodovi-
as será intensificada para coibir
os veículos irregulares.

Os fiscais da ARTESP verificarão
a documentação das empresas
autorizadas, dos motoristas, dos
veículos e o uso de equipamen-
tos obrigatórios, como cintos de
segurança. Também vão confe-
rir a higienização dos veículos, a
obrigatoriedade do uso das más-
caras por parte dos funcionári-
os e dos passageiros, a recomen-
dação do uso do álcool em gel e
a lotação máxima dos veículos
permitida na fase da pandemia.

Além desses cuidados, é reco-
mendado aos usuários manter a
comunicação estritamente ne-
cessária durante a viagem, como
forma de minimização da expo-
sição e potencial transmissão do
coronavírus por meio de
aerossóis e gotículas expelidas
ao falar.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Regulado-
ra de Serviços Públicos Delega-
dos de Transporte do Estado de
São Paulo – regula o Programa
de Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de São Pau-
lo há mais de 20 anos. Sob sua
gerência, estão 20 concessioná-
rias, que atuam em 11,2 mil qui-
lômetros de rodovias, o que re-
presenta quase 31% da malha
estadual, abrangendo 293 mu-
nicípios.

A Agência também fiscaliza o
Transporte Intermunicipal de
Passageiros, exceto nas Regiões
Metropolitanas de São Paulo, de
Campinas, da Baixada Santista,
do Vale do Paraíba/Litoral Nor-
te e Sorocaba. Dentre as ações,
realiza auditoria de frota, gara-
gem e instalações, ações fiscais
na operação das linhas regula-
res, nos terminais rodoviários e
nas rodovias. Além disso, a
ARTESP é responsável pela
regulação da concessão de cin-
co aeroportos regionais.

Feriado prolongado

Feriado

Confira o expediente da Prefeitura de Ubatuba
para o feriado da Independência do Brasil

Atividades serão retomadas na quarta-feira, 08 de setembro

O expediente do Paço Municipal será encerrado às 17 horas de sexta-feira, 03, para o feriado prolongado do 7 de setembro, Dia da
Independência do Brasil. O expediente será retomado normalmente na quarta-feira, 08, às 8 horas.

Confira como ficam os demais serviços.

Unidades de Saúde

Todos os postos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) funcionam normalmente até às 17 horas da sexta-feira, 03, e reabrem
normalmente na quarta-feira, 08, a partir das 7 horas.

Os polos de vacinação contra a Covid-19 também estarão fechados nos dias 06 e 07 de setembro. Na quarta-feira, 08, a vacinação
será retomada nos polos Ipiranguinha, Igreja São Francisco (Centro) e Paróquia Imaculada Conceição (Perequê-Açu) em primeira
dose, bem como Maranduba (somente segunda dose), conforme o calendário regular de funcionamento. Atualmente, estão sendo
vacinadas as pessoas de 12 a 17 anos em primeira dose e pessoas que tomaram vacina Astrazeneca há 12 semanas ou mais ou
Coronavac há 28 dias.

Permanecem abertos durante todo o feriado o Pronto Atendimento da Maranduba, com funcionamento diário 24 horas, e o Pronto
Atendimento do Ipiranguinha 12 horas, que está funcionando na UBS Cícero Gomes, na rua Batista de Oliveira, 199, esquina com a av.
Prof. Thomaz Galhardo (na entrada da cidade), no horário das 7 às 19 horas (senhas distribuídas até as 18h30).

A Santa Casa oferece atendimento diário regular 24 horas. Em caso de emergências, acione o SAMU – Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – pelo 192.

A Vigilância em Saúde de Ubatuba lembra que os protocolos para reduzir a transmissão da Covid-19 continuam válidos: evitar
aglomerações, manter distanciamento mínimo de 1 metro, uso de máscara e higienização frequente das mãos.

As equipes de fiscalização sanitária da Prefeitura de Ubatuba vão atuar durante todo o feriado, começando na sexta-feira, 03, à
noite até terça-feira, 7.

Outra recomendação é que todos, moradores ou veranistas, aproveitem o feriado para eliminar criadouros do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses como zika, chikungunya e febre amarela. É importante verificar ralos exter-
nos, calhas, caixas d’água, reservatório de água pluvial (chuva) e reservatório de degelo da geladeira, assim como embalar o lixo
adequadamente e jogar nas lixeiras.

Coleta de Lixo

Realizada pela Sanepav, a coleta do lixo funciona com a programação prevista nos bairros em dias e horários normais, sem altera-
ção. Confira o calendário atualizado em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/destaques/coletalixo2021/

 Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU
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Prazo final para regularização de MEI

é prorrogado até 30 de setembro

Orientações podem ser obtidas por atendimento remoto ou
presencial

O Sebrae Aqui Ubatuba informa que a Receita Federal prorrogou até
30 de setembro de 2021 o prazo para que Microempreendedores indi-
viduais (MEIs) regularizem seus débitos de INSS, ISS e ICMS, por meio
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) ou por acor-
do de parcelamento.

O Sebrae Aqui Ubatuba oferece orientações às MEIs do município tanto
remotamente quanto presencialmente. O atendimento é de 2ª a 6ª fei-
ra, das 9h às 16h, na rua Dona Maria Alves, 865 – Centro.

Caso não faça a regularização, o MEI poderá ser cobrado judicialmen-
te, perder os benefícios previdenciários, ter o CNPJ cancelado, ter difi-
culdades na obtenção de empréstimos e até mesmo ser excluído do
Simples Nacional e SIMEI.

Todo MEI deve pagar mensalmente o Documento de Arrecadação do
Simples Nacional do MEI (DAS-MEI) para obter direitos e benefícios. O
cálculo do valor do tributo corresponde a 5% do salário mínimo, com
acréscimo de R$ 1 de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS), para comércio e indústria, ou de R$ 5 de Imposto sobre
Serviços (ISS), para prestadores de serviços.

Sendo assim, o valor do DAS-MEI em 2021 é R$ 56,00 para comércio
ou indústria (R$ 55,00 de INSS + R$ 1,00 de ICMS); R$ 60,00 para pres-
tação de serviços (R$ 55,00 de INSS + R$ 5,00 de ISS); R$ 61,00 para
comércio e serviços (R$ 55,00 de INSS + R$1,00 de ICMS + R$ 5,00 de
ISS).

O parcelamento de dívidas é permitido em prazo máximo de 60 me-
ses, respeitando o valor da parcela mínima mensal de R$ 50. O MEI não
escolherá o número de parcelas. O programa calculará automaticamen-
te, levando em consideração o número máximo de parcelas possíveis,
respeitando o valor da parcela mínima de R$ 50.

Serviço

Sebrae Aqui Ubatuba
Rua Dona Maria Alves, 865 – Centro
Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h
Email: sebraeaqui@ubatuba.sp.gov.br
Whats App (12) 3834-3436
Telefone: (12) 3834-1070

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU
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Legislativo

Reivindicações para posto do
Puruba são ignoradas pelo

Executivo e outras unidades
pedem atenção

Problemas na gestão e na es-
trutura dos postos de saúde de
Ubatuba geraram questio-
namentos na 26ª Sessão Ordiná-
ria da Câmara Municipal, reali-
zada nesta terça-feira (31/08). O
debate iniciou-se a partir
do Pedido de Informação nº.
21/21, do Ver. Junior “JR” – Po-
demos, sobre reivindicações
para o Posto de Saúde do
Puruba em reunião realizada no
dia 09/05/2021.

A unidade, que sofre com pro-
blemas de alagamento e falta de
água, solicita reforma no telha-
do e criação de poço artesiano,
dentre outros serviços. No en-
contro entre o vereador e
gestores da saúde em 9 de maio,
a secretária adjunta da Saúde
havia se comprometido a tomar
providências e responder as pro-
postas dentro de 30 dias. Mas,
120 dias após a reunião, o par-
lamentar não obteve qualquer
retorno.

“O Posto de Saúde do Puruba
é uma referência, mas quando
chove ou falta água, eles são
obrigados a fechar e a popula-
ção fica desamparada. A senho-
ra Tatiana Mansur, nos prome-
teu uma devolutiva em 30 dias,

Vereadores cobram soluções para
problemas na saúde em Ubatuba

mas até agora nenhuma satisfa-
ção. Isso é um descaso para com
população e com as pessoas que
trabalham lá todos os dias, co-
legas de profissão da secretária.
A solicitação de um poço
artesiano não custa mais de 3
mil reais”, enfatizou Júnior JR,
propositor do pedido.

Insatisfações – Diante disso,
outros vereadores dividiram in-
satisfações com a rede de saúde
do município. Eugênio
Zwibelberg – PSL, destacou a si-
tuação da Unidade Básica de
Saúde Cícero Gomes e do Posto
de Atendimento do
Ipiranguinha. “A UBS Cícero Go-
mes, um posto novo em compa-
ração aos outros, está em péssi-
mas condições, com infiltrações,
teto embolorado, além da falta
de utensílios de higiene. O re-
cém-reformado PA do
Ipiranguinha está com os vasos

sanitários colados uns aos ou-
tros, sem uma divisória sequer.
Isso é um absurdo, vou continu-
ar fiscalizando e estou preparan-
do documentos para cobrar uma
postura da Secretaria de Saúde”,
declarou o vereador.

O vereador Rogério Frediani –
PL criticou a precarização do
posto da Maranduba e convidou
os munícipes a prestar queixas.
“Estive no PA da Maranduba jun-
to aos vereadores D’Menor e
Osmar, e com nossas próprias
mãos solucionamos um proble-
ma na bóia na caixa d’água do
posto, algo crônico que foi resol-
vido de forma simples. Além dis-
so, a unidade está com atraso de
insumos. É notório o abandono
e a falta de sensibilidade com a
saúde do município, nós
estamos aqui cobrando
melhorias e os gabinetes estão
abertos para ouvir as reivindica-
ções do povo”, afirmou Frediani.

O Posto de Saúde do Sertão da
Quina, também na Região Sul da
cidade, foi citado pelo
vereador Josué D’Menor –
Avante. “A unidade do Sertão da
Quina está há mais de quatro
meses sem médico, com atendi-
mento uma vez por semana. Fi-
zeram uma maquiagem para
tentar enganar o povo, mas vai
chegar o momento que não vai
ter médico para atender e o pos-
to vai fechar. Vou continuar bri-
gando para trazer um médico
para lá, de segunda a sexta-fei-
ra”, disse.

Osmar de Souza – Republica-
nos, complementou dizendo
que já foi cobrado providên-
cias: “O médico que atende na
Lagoinha vai passar a atender
três vezes por semana no Ser-
tão da Quina, a partir da se-
gunda quinzena de setembro.
Não é o suficiente, mas é um
começo”, afirmou o vereador.

Problemas de infraestrutura
e falta de equipamentos de
trabalho também foram rela-
tados nos postos de saúde da
Praia Dura, Corcovado e For-
taleza,  em vis ita dos
vereadores Vantui l  Ita  –
C i d a d a n i a  e  E d e l s o n
Fernandes – PSC.

A discussão terminou com
um apelo do vereador e ex-
servidor da saúde, Jorge Ri-
beiro – PV: ”Muitos agentes
da saúde nos procuram pedin-
do socorro, pedindo uma uni-
dade digna para trabalhar e
atender os pacientes. É muito
importante fortalecer a aten-
ção básica de saúde, porque
senão vamos precisar não só
de um hospital e sim de vári-
os. Peço ao executivo que cha-
me uma reunião em caráter de
urgência e coloque todos os
atores de frente um para o ou-
tro, aí acharemos onde está o
problema. Aproveito para pa-
rabenizar aqueles que estão
na ponta fazendo o possível
para uma saúde melhor para
a população”, finalizou o Pre-
sidente da Mesa.

Texto de Helena Maeda, esta-
giária no setor de Comunicação
da Câmara Municipal de
Ubatuba

Jornal A Cidade, há 35 anos

levando informação

ao leitor com credibilidade e transparência.

Com início dia 6, calendário
do PEI terá escalonamento

por faixas etárias e a previsão
é que 7,2 milhões de pessoas

recebam dose de reforço

O Governador João Doria apre-
sentou na quarta-feira (1) o ca-
lendário de aplicação da dose
adicional de vacinas contra
COVID-19 nos idosos e adultos
imunossuprimidos, que come-
çam a receber o imunizante na
próxima segunda-feira (6). Ao
todo, 7,2 milhões de pessoas
poderão ter a dose de reforço
no decorrer da campanha, sen-
do 1 milhão destes alcançados
já nesta primeira fase que vai
até 10 de outubro.

“A vacinação de quem tem en-
tre 60 e 69 anos é um diferenci-
al do Estado de São Paulo e uma

Prevenção

Dose adicional contra
COVID-19 será aplicada em
idosos e imunossuprimidos

decisão do Governo de São Pau-
lo fundamentada na decisão do
nosso Comitê Científico. Dife-
rentemente daquilo que o Go-
verno Federal decidiu, acima de
70 anos, São Paulo decidiu fazer
essa dose adicional para pesso-
as acima de 60 anos”, afirmou
Doria.

Esta primeira fase, que come-
ça no dia 6, é focada na imuni-
zação de quem tem 60 anos ou
mais e que tomou a segunda
dose há mais de seis meses, ou
seja, em fevereiro e março. Além
disso, serão imunizados
imunossuprimidos, a partir de
18 anos. Os dois públicos desta
fase somam 1 milhão de pesso-
as.

Os grupos serão escalonados
por faixas etárias e priorização
dos mais velhos. Neste mês de

setembro, entre os dias 6 e 12,
receberão a dose adicional
quem tem 90 anos ou mais,
totalizando 148,7 mil pessoas.
Dando sequência ao reforço da
vacinação, entre 13 e 19 de se-
tembro, serão alcançados mais
231,7 mil idosos na faixa etária
de 85 a 89 anos.

Entre os dias 20 e 26, as doses
estarão disponíveis para os que
têm de 80 a 84 anos. Também
estão inclusos neste período os
adultos imunossuprimidos,
como pacientes em tratamento
de hemodiálise, quimioterapia,
Aids, transplantados, entre ou-
tras pessoas em alto grau de
imunossupressão. Neste caso, a
dose adicional será aplicada
pelo menos 28 dias após a data
da conclusão do esquema
vacinal, seja pela segunda dose
(Coronavac, Astrazeneca ou
Pfizer) ou por dose única
(Janssen). Juntos, estes grupos
totalizam 280 mil pessoas.

A partir do dia 27, até 3 de ou-
tubro, serão contempladas
242,8 mil pessoas na faixa de 70
a 79 anos. Concluindo esta fase
ainda no mês de outubro, serão
alcançados os idosos de 60 a 69
anos entre os dias 4 e 10,
totalizando mais 103,9 mil imu-
nizados.

“Queremos deixar a população
mais vulnerável em segurança.
Essa é uma estratégia que foi ali-
nhada com o Comitê Científico
e discutida no Plano Estadual de
Imunização, para que a gente
possa, frente à variante Delta,
ter essa segurança que essa po-
pulação receberá a dose adicio-
nal”, destaca a Coordenadora do
Plano Estadual de Imunização
(PEI), Regiane de Paula.

No total são 7,2 milhões de
pessoas que tomaram suas va-
cinas em momentos diferentes
da campanha, e receberão suas
doses adicionais quando com-
pletarem os intervalos de tem-
po mínimos após a segunda
dose ou conclusão do esquema
vacinal – de pelo menos seis
meses para quem tem 60 anos
ou mais, e ao menos 28 dias para
os adultos com
imunossupressão.

A decisão de São Paulo de in-
cluir o grupo de 60 a 69 anos foi
embasada em recomendação do
Comitê Científico após análise
de trabalhos e as experiências
ao redor do mundo dos indica-
dores da pandemia, especial-
mente entre idosos, que ainda
figuram entre as principais víti-
mas fatais da COVID-19. Embo-
ra representem atualmente
15,2% do total de casos na
pandemia, eles prevalecem en-
tre aqueles que desenvolvem
quadros graves e evoluem à óbi-
to, com 66,76% do total. A mai-
or proporção de óbitos afeta jus-
tamente na faixa etária de 60 a
69, com 24,3% do total geral.

Disque 190
Ajude a Polícia a ajudar você!

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba
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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...

Disque 190

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

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512
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Caraguatatuba

Educação

Imunização

Entrou em funcionamento na
quarta-feira (1), o Setor de
Oncologia do Hospital Regional
do Litoral Norte (HRLN). No lo-
cal, serão ofertados os trata-
mentos de quimioterapia e ra-
dioterapia.

O Setor é resultado de inúme-
ras cobranças feitas ao governo
estadual e iniciadas há quatro
anos. O local irá proporcionar
aos pacientes da oncologia do
município e das demais cidades
do Litoral Norte mais conforto e
comodidade durante seus trata-
mentos.

O prefeito de Caraguatatuba,
Aguilar Junior acompanhou o
início do funcionamento do se-

Setor de Oncologia do Hospital
Regional do Litoral Norte - HRLN

inicia atividades

tor tão aguardado.
Durante a visita, Aguilar Junior

ressaltou que esse dia é um mar-
co para Caraguatatuba. Ele fri-
sou a importância pelas pesso-
as que precisam se deslocar para
outros municípios. “Hoje, elas
têm à disposição uma estrutura
fantástica e de primeiro mundo
que vai dar melhores condições
durante o tratamento e sem pre-
cisar sair da cidade”.

A Oncologia receberá 16 paci-
entes por dia e irá atender, além
de Caraguatatuba, pacientes de
outros municípios como São Se-
bastião, Ilhabela e Ubatuba. É o
caso de seu Gerson Ferreira de
Cruz, 71 anos, que há cinco anos

tinha uma rotina de sair do lito-
ral para fazer o tratamento em
Taubaté ou São José dos Cam-
pos.

O morador do Canto do Mar,
em São Sebastião, contou que
desde sua chegada à unidade foi
“tratado com muito respeito e
cuidado”. “O lugar é muito bo-
nito e estou muito feliz em não
ter que pegar estrada todos os
dias para fazer meu tratamento”,
afirmou.

Seu Gerson disse que não es-
perava outra coisa a não ser um
serviço de qualidade e mais hu-
mano. “Caraguatatuba sempre
apresenta coisas boas pra gente
e não seria diferente dessa vez”,
reforçou.

Outro paciente satisfeito com
a abertura do Setor de
Oncologia foi Reginaldo Ferreira
Fonseca, de 68 anos. Acompa-
nhado da filha, o morador do
bairro Porto Novo contou que
aguardava ansioso o funciona-
mento. “Por diversas vezes eu
precisei ir a Taubaté por não ter
atendimento aqui”, relatou.

Fonseca disse que acompa-
nhou todo o processo de solici-
tação de abertura do Setor de
Oncologia feito pelo prefeito
Aguilar Junior. “Ele cumpriu com
a palavra. Ele disse que seria
inaugurado em setembro e re-
almente isso aconteceu”.

Mesmo com o tratamento não
sendo fácil, Fonseca afirmou que
“com o serviço mais próximo de
casa, o conforto é maior”.

Antes, Caraguatatuba tinha
como referência o Hospital Fran-
cisco de Assis, em Jacareí. Os
pacientes da Oncologia também
eram encaminhados para muni-
cípios do Vale do Paraíba e Esta-
do de São Paulo, como Taubaté,
Campinas e a própria capital.

Fotos: Divulgação/PMC

Também continua a
imunização de adolescentes

de 15 a 17 anos

A secretaria de Saúde de
Ubatuba informa que adoles-
centes da faixa etária de 12 a 14
anos sem comorbidades já po-
dem ser imunizados contra a
Covid-19 no polo de vacinação
mais próximo de sua residência.
Continua também a vacinação
de 15 a 17 anos. Já a vacinação
em primeira dose para pessoas
com 18 anos ou mais de idade
está temporariamente
suspensa.

A vacinação na quinta-feira,
02, foi feita nos polos
Ipiranguinha, Paróquia
Imaculada Conceição (Perequê-
Açu) e Igreja São Francisco (Cen-
tro). Na sexta-feira, 03, a vaci-
nação é feita apenas no polo da
Igreja São Francisco.

Devido ao feriado nacional, a
vacinação será retomada so-
mente na quarta-feira, 08.

Para se vacinar, o adolescente
deve comparecer com um res-
ponsável e apresentar docu-
mento com foto e CPF. Para
agilizar a imunização, recomen-
da-se a realização de cadastro
prévio no site Vacina Já https://
vacinaja.sp.gov.br

Também continua a vacinação
em primeira dose para adoles-
centes dos 12 aos 17 anos com
comorbidades, deficiências, ges-
tantes ou puérperas. Nesses ca-
sos, é obrigatório apresentar
também algum comprovante da
comorbidade (laudo médico,
receita e/ou exames recentes)
ou deficiência permanente (por
exemplo, o cartão de inscrição
do BPC/LOAS).

Começa a vacinação de
adolescentes de 12 a 14

anos em Ubatuba

Segunda dose

Está em andamento a vaci-
nação em segunda dose das
pessoas que tomaram a vaci-
na Coronavac há 28 dias ou
mais ou Astrazeneca há 12 se-
manas ou mais. Esta imuniza-
ção continua na semana en-
tre os dias 31 de agosto a 3
de setembro, conforme vão
chegando lotes de vacina.

A segunda dose da vacina é
apl icada somente a  quem
apresenta o certif icado da
primeira dose aplicada em
Ubatuba, além do documen-
to com foto. Ela deve ser to-
mada no polo de vacinação
em que foi feita a primeira
dose. Quem tomou a primei-
ra dose em uma unidade de
saúde, deverá se dirigir ao
polo mais próximo de sua re-
sidência.

Atenção: devido ao feriado
prolongado do 7 de setem-
bro, pessoas que tenham a
segunda dose aprazada para
os dias 6 ou 7 de setembro
devem procurar o polo de va-

cinação a partir do dia 8 de
setembro.

Endereços dos polos

Os polos de vacinação contra a
Covid-19 funcionam no horário
das 9 às 16 horas ou até o fim
das doses disponíveis no dia.
Confira os locais e dias de funci-
onamento:

-ESF Maranduba: rua do Enge-
nho, s/n – Segunda e terça-fei-
ra, para a primeira dose, e quar-
ta-feira, para a segunda dose

-Paróquia Imaculada Concei-
ção: av. Padre Manoel da
Nóbrega, 935, Perequê-Açu – De
segunda a quinta-feira, primei-
ra ou segunda dose

-Igreja São Francisco: av. Prof.
Thomaz Galhardo, 1247 – Cen-
tro – De terça a sexta-feira, pri-
meira ou segunda dose

-ESF Ipiranguinha: rua da
Assembleia, 114 – Quartas e
quintas-feiras, primeira ou se-
gunda dose

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Continuidade dos estudos na
mesma unidade escolar
depende da sinalização

Estudantes das escolas estadu-
ais de São Paulo que desejam
continuar os estudos em 2022
na rede devem realizar
rematrícula até 17 de setembro.
A sinalização é essencial para
que os alunos permaneçam com
a vaga ativa, possibilitando as-
sim, conforme o ano ou série, a
continuidade na mesma unida-
de escolar.

“O processo de rematrícula é
digital, porém não é feito auto-
maticamente pelas escolas. O
pai, responsável ou aluno maior
de 18 anos precisa informar que
a continuará na rede estadual no
próximo ano. Para os que dese-
jam continuar na mesma escola
e até com a mesma turma no
próximo ano, a rematrícula per-
mite a continuidade da vaga,
caso contrário, pode ser que ao
fazer uma nova matricula a vaga
já esteja preenchida por outro
estudante”, explica o Secretário
da Educação do Estado, Rossieli
Soares.

Para realizar o processo basta
acessar a Secretaria Escolar Di-
gital- SED (https://
sed.educacao.sp.gov.br/saiba-
como-acessar) e, dentro do am-
biente virtual, seguir o caminho:
Área do responsável > Gestão
escolar > Matrícula >
Rematrícula.

Também é possível fazer a

Estudantes da rede estadual devem
fazer rematrícula até 17 de setembro

Ajude a Polícia

a ajudar você!

Disque 190

rematrícula pela aplicativo Mi-
nha Escola SP. E presencialmente
em qualquer unidade escolar
estadual.

Rematrícula para estudantes
da 1ª série do ensino médio

Os estudantes que atualmente
estão na 1ª série do ensino mé-
dio e prosseguirão para a 2ª sé-
rie em 2022 deverão no ato da
rematrícula escolher o itinerário
formativo do Ensino Médio de
São Paulo.

Para isso na hora da escolha
será possível visualizar os itine-
rários disponível na unidade.

Todas as escolas ofertam, pelo
menos, dois itinerários, com to-
das as quatro áreas do conheci-
mento - Linguagens, Matemáti-
ca, Ciências Humanas e Ciências
da Natureza.

Os estudantes também terão
opção de se matricular em ou-
tra unidade escolar, caso dese-
jem cursar um itinerário não
ofertado pela unidade atual.

Para a definição dos itinerári-
os a Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP)
realizou uma pesquisa de mani-
festação de interesse com os es-
tudantes.

O currículo do Ensino Médio de
São Paulo apresenta 11 possibi-
lidades de aprofundamento
curricular, sendo dez de áreas do
conhecimento e uma de forma-
ção técnica, via Novotec Expres-
so ou Novotec Integrado. Orçamento de Editais: acidadeubatuba@gmail.com

Prevenção

Objetivo é ampliar a

conscientização sobre

causas do problema

A Prefeitura de Ubatuba
participa da campanha
internacional “Setembro
Amarelo” com o
lançamento de um vídeo
sobre prevenção ao
suicídio, produzido pela
equipe do Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS)
e Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas
(CAPS-AD).

A iniciativa tem como
objetivos quebrar tabus e
conscientizar a população
sobre as causas do suicídio,
além de estimular ações de
prevenção e identificação
de riscos entre crianças,
adolescentes, adultos e
idosos.

Em cerca de três minutos
e meio, o vídeo explica a
origem do Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio,
celebrado todos os anos em
10 de setembro, fornece
orientações sobre como
identificar quem precisa de
ajuda e corre riscos, como
se prevenir e como ajudar.
O vídeo está disponível na
página internet da
Prefeitura de Ubatuba e
redes sociais.

A programação do
“Setembro Amarelo” em

Ubatuba inicia campanha
“Setembro Amarelo” com vídeo

sobre prevenção ao suicídio

Ubatuba inclui também uma
ação de panfletagem,
conscientização e
orientação, organizada pelo
setor de saúde infantil do
CAPS, que será realizada no
dia 10 de setembro, das 9 às
16 horas, no Calçadão do
Centro da cidade.

Dados
Cerca de 12 mil suicídios

são registrados no Brasil
todos os anos. Entre as
principais causas estão a
depressão e outros
transtornos mentais, abuso
de álcool e outras drogas,
estresse e pressão pela
imposição de padrões
sociais. O problema vem
aumentando princi-
palmente entre a população
jovem. Segundo a
Organização Mundial da
Saúde (OMS), a maior parte
dos casos de suicídio
poderia ser evitada.

O CAPS de Ubatuba
atende pacientes de saúde
mental com transtornos
mentais graves e severos
conforme prevê o
Ministério da Saúde,
oferecendo oficinas
terapêuticas em grupo,
atendimentos psico-
terápicos em grupo,
consultas multipro-
fissionais e acolhimentos.
O serviço tem 7.400
prontuários de pacientes
inscritos.

O atendimento é feito por
encaminhamento da rede
socioassistencial,  tanto
pelas unidades de saúde,
quanto escolas ou Santa
Casa.

O CAPS funciona na rua
dos Três Poderes, n. 51 –
Estufa 2 (em frente ao
fórum).

Fonte: Secretaria de
Comunicação / PMU
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Editais & Comunicados Ensino Superior Ilhabela

Edital de Convocação da Assembleia
Geral Ordinária de Associados Efetivos

Ficam convocados os Associados Efetivos da ADD – Associação
Domingas Dias a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser rea-
lizada em 29.09.2021, às 18:30 horas, em 1ª convocação, ou na falta de
quórum necessário às 19:00 horas, em 2ª convocação, com qualquer
número de participantes para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:

1- Exame e votação da prestação de contas relativamente ao período
de 01.01.20 a 31.12.20;

2 - Relatório de Inadimplentes, Acordos e Cobranças feitas pelo Jurídi-
co;

3 - Proposta para autorização de doação para ações emergenciais;
4 - Reajuste dissídio sindical Sinevali folha de pagamento e cesta bási-

ca;
5 - Proposta para reajuste taxa de contribuição associativa;
6 - Eleição dos membros do Conselho, da Diretoria e do Comitê Fis-

cal, para novo mandato;
6.1  As inscrições de nomes para o Conselho e de chapas para a Direto-

ria serão feitas mediante solicitação escrita de Associado Efetivo ao Di-
retor Presidente, até 24 (vinte e quatro) horas antes da Assembleia de
eleição. Conforme Estatuto.

7. Outros assuntos de interesse da Associação.
Lembramos que somente os Associados quites com suas obrigações

estatutárias terão direito de votar na Assembleia Geral, nos termos do
Estatuto.

Pedimos a gentileza que confirme a participação e o recebimento des-
te e-mail. Esta convocação não será enviada por AR.

Local da Assembleia: Rua Tenente Alberto Spiccati, 120 Barra Funda,
São Paulo/SP

 CEP 01.140-130 - “Esquina com Av. Marques de São Vicente, 1200”.
Adotaremos todos os protocolos de segurança COVID-19, como esta-

belece o distanciamento e uso de máscara no local.
São Paulo, 26 de agosto de 2021

GERSON DIAS - PRESIDENTE DA ADD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS
CONDUTORES ESTATUTÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBATUBA - A.C.E.P.M.U.

A.C.E.P.M.U., Prestação de Contas, Eleição da Diretoria, Eleição
do Conselho Fiscal à realizar-se em 25 de setembro de 2021.

Ficam convocados todos os associados, conforme o Estatuto
Art. 29º e 30º, para a Assembléia Geral Ordinária para a eleição
da diretoria e conselho fiscal gestão 21/23 a realizar-se no pró-
ximo dia 25 de setembro de 2021, na sede social, localizada à
Rua Paraná, 257 – Centro – Ubatuba SP, no dia 25 de Setembro
de 2021, sábado.

A convocação dar-se-á às 10:00hs no dia mencionado, onde ins-
talar-se-á a Assembléia para deliberar sobre a seguinte ORDENS
DO DIA:

1º PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2019/2021
2º ELEIÇÃO DA DIRETORIA
3º ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL
O presente edital de convocação será publicado em jornal de

circulação local ou regional.
Ubatuba, 03 de Setembro de 2021

Fabio Augusto Zaccaro de Aquino - Convocante

JORNAL A CIDADE
INFORMANDO COM TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE HÁ 35 ANOS.

Nunca ande na contramão
na ciclofaixas de Ubatuba.

Ciclista
respeite a
sinalização

do trânsito!!!

A Quero Educação
oferece 400 mil bolsas

de Ensino Superior
em todo o país

Ainda dá tempo! Iniciativa
quer tornar possível o sonho
de quem deseja ingressar em

uma Instituição de Ensino
Superior ainda em 2021

A Quero Educação utiliza solu-
ções em tecnologia para facili-
tar o acesso dos alunos a uni-
versidades e faculdades particu-
lares, com o objetivo de permi-
tir que milhões de brasileiros
possam comparar instituições,
cursos e escolas, fazer a matrí-
cula e pagar o menor preço de
forma online.

Através do Quero Bolsa, a
startup financia bolsas para alu-
nos de todo o Brasil em Institui-
ções de Ensino Superior (IES). E
se você pensa que, como este
turbulento ano já caminha para
o final, não dá mais tempo in-
gressar no Ensino Superior, a
Quero te diz: Ainda dá tempo!

Diversas bolsas estão disponí-
veis em vários estados. São 400
mil ao todo esperando por fu-
turos universitários, distribuídas
por mais de 52 mil campi me
303 Instituições de Ensino Supe-
rior. As bolsas terão desconto
máximo de 80% dos valores re-
ferentes às mensalidades.

Uma oportunidade imperdível
para quem perdeu prazos, está
indeciso sobre o que cursar e
onde cursar. É a boa notícia para
quem achava que não dava mais
tempo ingressar numa faculda-
de ainda em 2021. A iniciativa
da Quero Educação promete
animar e movimentar pessoas
no país inteiro.

O estado de São Paulo, por
exemplo, tem 5 mil bolsas dis-
poníveis para mais de 100 IES,
distribuídas em 200 campi. Já o

Rio de Janeiro tem 27 mil bolsas
disponíveis para 57 IES em 93
campi. Minas Gerais, também na
Região Sudeste, tem vagas para
360 campi de 74 Instituições de
Ensino Superior, com um total
de 5o mil bolsas. No Paraná, são
30 mil bolsas; as IES são 58; e os
campi, mais de 190.

Cada estado brasileiro vai ser
beneficiado pela iniciativa. Tra-
ta-se de uma grande oportuni-
dade para o ingresso no Ensino
Superior e ainda dá tempo de
ingressar em uma faculdade
pode mudar sua vida para sem-
pre.

O prazo para dar entrada no
cadastro é até 19 de setembro.
Informações e inscrições no site:
https://querobolsa.com.br/

Sobre a Quero Educação

Criada em 2010 por ex-alunos
do ITA (Instituto Tecnológico de
Aeronáutica), a Quero Educação
é uma empresa que utiliza solu-
ções em tecnologia para facilitar
o acesso à educação superior no
Brasil. Por meio da Quero Bolsa,
o maior marketplace educacio-
nal do país quer encurtar a dis-
tância na educação entre alunos
e instituições particulares de
ensino superior com vagas oci-
osas. Dessa forma, milhões de
brasileiros podem comparar fa-
culdades, cursos e escolas, fazer
matrícula e pagar o menor pre-
ço pelos estudos de forma on-
line. Hoje, a empresa conta com
outras soluções para o setor,
como o Quero Pago, Seguro
Quero, Quero Marketplace, o
PENEM, entre outros. Mais in-
formações, acesse: https://
sobre.quero.com/

Serão contemplados um autor pela categoria “Melhor Roman-
ce do Ano de 2020” e outro como “Melhor Romance de Estreia

do Ano de 2020”.
Cada ganhador receberá um prêmio de R$ 200 mil.

Criado em 2008, o Prêmio São Paulo de Literatura tem como ob-
jetivo estimular a produção literária de qualidade, valorizar o setor
e favorecer a formação de leitores e escritores, reconhecendo gran-
des nomes e também novos talentos.

Para concorrer, a obra deve ter sido escrita originalmente em por-
tuguês e ter sua primeira edição publicada ao longo de 2020. So-
mente obras no formato impresso, com ISBN, podem participar. Os
interessados têm até às 23h59 do dia 20/09/2021 para se inscrever
pelo link da plataforma https://
www.premiosaopaulodeliteratura.sp.gov.br/. O edital está dispo-
nível no site do Prêmio São Paulo de Literatura https://
premiosaopaulodeliteratura.org.br/.

Na categoria “Prêmio São Paulo de Literatura de Melhor Roman-
ce do Ano de 2020”, poderão se inscrever autores que já publica-
ram romances anteriormente. Já na categoria “Prêmio São Paulo
de Literatura de Melhor Romance de Estreia do Ano de 2020”, os
escritores podem ter obras publicadas em outros gêneros, desde
que o livro inscrito seja o seu primeiro romance.

Fonte: Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do
Estado de São Paulo.

Literatura
As inscrições para o Prêmio
São Paulo de Literatura 2021

continuam abertas

Com o slogan “Recomeçar”,
Ilhabela comemora 216 anos de
emancipação político-adminis-
trativa na sexta-feira (3/9).
Shows musicais on-line, eventos
esportivos e ambientais, show
de luzes de drones e a solenida-
de cívica marcam a programação

Os shows on-line de artistas
locais começaram na última se-
mana e as apresentações se-
guem até o dia 12 de setembro.
São 70 bandas e cerca de 300
músicos que participam do
evento cultural.

Na sexta, dia 3 de setembro,
Dia do Aniversário de Ilhabela,
foi programado o tradicional
hasteamento das bandeiras, às
8h, na Vila, com a presença da
Banda Regimental de Música do
Comando de Policiamento do
Interior 1 da PM e integrantes da
Orquestra Popular de Ilhabela e
Banda Marcial de Ilhabela
Fundaci. Por conta da pandemia
do novo coronavírus, não have-
rá o tradicional desfile de estu-
dantes e integrantes de projetos
sociais.

Uma das atrações do dia 3 de
setembro foi o show inédito de
luzes com 80 drones, onde as
pessoas assistiram no Canal de
Ilhabela às 20h e 22h. Para que
todos os ilhabelenses partici-
pem do aniversário da cidade, os
eventos foram transmitidos ao
vivo pelas redes sociais da Pre-
feitura. “Pensamos no slogan
recomeçar porque é a tradução
do momento. Precisamos ser
resilientes para um novo futuro
depois de enfrentarmos a
pandemia. A retomada econô-
mica é extremamente importan-
te para a nossa cidade. Come-
moramos 216 anos com muitos
desafios pela frente e com o tra-

Ilhabela comemorou
216 anos na sexta com

solenidade cívica,
shows on-line e esporte

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 216 ANOS
DE ILHABELA

27/08 a 12/09
Shows Online Aniversário de Ilhabela – Bandas Locais

03/09 (Sexta-Feira)
8h: Cerimônia de Hasteamento dos Pavilhões pelos 216 anos

(Vila)
20h e 22h: Show de luzes com drone (Canal de Ilhabela – frente

Itaquanduba)
10 a 15/09 (Sexta-Feira a Quarta-Feira)

Expedição Família Schurmann – Ilhabela

10 a 12/09 (Sexta-Feira a Domingo)
15h: Citronela Doc – Festival de Documentários de Ilhabela (Es-

porte Clube)

11 e 12/09 (Sábado e Domingo)
Vela Slalon
Torneio de Beach Tênis

14/09 (Terça-Feira)
14h: Evento Plástico Zero (Espaço Píer 151)

18/09 (Sábado)
Vela Hydorfoil
Campeonato de Futsal Sub-7 a 17 anos

19/09 (Domingo)
Vela Hydorfoil
Torneio de Vôlei de Praia Principal

22/09 a 26/09 (Quarta-Feira a Domingo)
Festival de Aves

26/09 (Domingo)
Fut 7 Veteranos
Finais da 2ª Copa Ilhabela de Futebol

Jornal A Cidade, há 35 anos
levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

balho de todos faremos uma
Ilhabela cada vez melhor”, des-
taca o prefeito de Ilhabela,
Toninho Colucci.

Lembrando que o dia 3 de se-
tembro não será feriado por
conta do decreto 8.764, que
transferiu o ponto facultativo
para 6 de setembro. Com isso,
as escolas e Unidades Básicas de
Saúde funcionaram normalmen-
te na sexta-feira (03/09).

Mais programação

Ainda como parte da progra-
mação do Aniversário de
Ilhabela ocorre entre os dias 10
e 12 de setembro o Festival de
Documentários de Ilhabela –
Citronela Doc, no Esporte Clube
Ilhabela. Já entre os dias 10 e 15
de setembro, a Família
Schurmann desembarca na cida-
de com a expedição “Voz dos
Oceanos”, com ações que serão
realizadas com alunos da rede
municipal de ensino.

Ilhabela recebe ainda no dia 14
de setembro o evento “Plástico
Zero”, que vai reunir as autori-
dades do Litoral Norte para dis-
cutir campanhas de
conscientização na região. No
dia 18 de setembro ocorre o
Campeonato de Futsal de cate-
gorias entre 7 e 17 anos. Dias 18
e 19 de setembro é a vez de mais
um evento nas águas do arqui-
pélago, o Hydorfoil, a nova mo-
dalidade esportiva que utiliza
uma prancha.

De 22 a 26 de setembro a cida-
de receberá também o Festival
de Aves. A programação será
encerrada com o Fut 7 Vetera-
nos e as finais da 2ª Copa
Ilhabela de Futebol de Campo
no dia 26 de setembro.
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Reivindicação Projeto Tamar de Ubatuba

ACIU solicita mudança em
horário de estacionamento
em prol dos comerciantes

A Associação Comercial de
Ubatuba- ACIU enviou um ofício
na manhã de quarta-feira, 01/
09, à prefeita Flavia Pascoal, so-
licitando a mudança do horário
do estacionamento na Avenida
Iperoig e entorno.

O presidente da entidade,
Ahmad Khalil Barakat lembra
que já houve mudança no De-
creto Estadual e que o horário
atual vem prejudicando muito
os comerciantes e funcionários
daquela região.

Barakat conta que o horário em
vigor tem prejudicado imensa-
mente os comerciantes locais e
seus funcionários que após o
encerramento do expediente
para atendimento, tem suas ta-
refas internas como organização
e limpeza, que demandam mais
tempo no estabelecimento, ne-
cessitando de um tempo maior
para tirar os seus veículos das
vagas. “Recebemos inúmeras
reclamações de multas a esses
cidadãos e acredito não ser jus-
to. Já viemos de uma pandemia
que em muito tem nos prejudi-
cado. Não podemos deixar que
o pouco que estão trabalhando
ainda sejam multados”, diz o
presidente da ACIU.

A diretoria da ACIU também
está a par da problemática que
o estacionamento estendido ali
provoca por conta de pessoas
que estacionam com som alto e
atrapalham a vizinhança, mas
entendem que existem órgãos
competentes fiscalizadores para
não deixarem isso ocorrer.

A Associação Paz de Iperoig e

seus associados contaram à as-
sessoria de Comunicação da
ACIU que estão muito preocupa-
dos e desgostosos com essa
medida de continuar com essas
placas restringindo o horário de
estacionamento ao longo da
Avenida Iperoig e Rua Salvador
Corrêa. “Não foi um pedido nos-
so. A colocação dessas placas foi
para facilitar o policiamento em
conter o fluxo do funk que esta-
va impossível.  Acreditamos que
essa medida punitiva não esteja
resolvendo, pois os policiais che-
gam multando os carros e até à
uma hora da manhã já foram
embora e daí a bagunça aconte-
ce. Não vejo mesmo como isso
pode funcionar a não ser preju-
dicar os nossos comércios e os
moradores dali” diz a presiden-
te da Associação Patrícia
Martins que é proprietária do
Rei da Batida.

Patrícia contou ainda que, nas
últimas semanas foram guin-
chados oito veículos, sendo que
cinco, eram de moradores dos
prédios que não possuem gara-
gem em suas residências.

“Nós estamos saindo de qua-
se dois anos do toque de reco-
lher aonde tivemos muitos pre-
juízos devido a pandemia e so-
mos surpreendidos com a não
retirada de placas provisórias
de trânsito proibindo o estaci-
onamento em horário já libera-
do pelo governo em decreto.
Como se não bastasse a falta de
iluminação e acúmulo de entu-
lho devido a uma obra mal-aca-
bada, ainda temos que fechar

nossos comércios por motivos
que pessoas comuns do bem
(clientes, trabalhadores,
munícipes e empresários) não
podem estacionar seus carros
com medo de serem multadas
e até guinchadas. Isso é um ab-
surdo”, desabafou um outro
empresário do local.

A Associação Paz de Iperoig
aguarda uma decisão que não
seja transferir para os comerci-
antes e moradores, a responsa-
bilidade da segurança e ordem
na cidade.

Solicitação atendida

Os comerciantes se reuniram
no Gabinete da Prefeita Flavia
Pascoal pedindo para que o es-
tacionamento de veículos fosse
liberado e foram atendidos.

O Centro de Visitantes da

Fundação Projeto Tamar de

Ubatuba estará aberto para

visitação no feriado do dia 7

de Setembro (terça-feira).

Instalado em uma área de
1.800 m², conta com um com-
plexo de tanques que juntos so-
mam 208 mil litros de água do
mar. Os visitantes poderão ver
de perto 23 tartarugas marinhas
de quatro das cinco espécies
existentes, desde juvenis até
animais adultos que pesam mais
de 130 quilos. Merece destaque
o recém inaugurado recinto das
tartarugas cabeçudas albinas,
onde é possível observar os ani-
mais submersos através de 4
visores e se encantar com sua
beleza.

Durante a visita painéis infor-
mativos e monitores apresen-
tam informações diversas sobre
a biologia das tartarugas mari-
nhas, noções de ecologia e cui-
dados com o meio ambiente, a
história da Fundação Projeto
Tamar e as ações de proteção e
pesquisa desenvolvidas.

Outro destaque fica por conta
de duas esculturas - luminárias
de tartarugas marinhas feitas
pelo renomado artista Lucas
Isawa, conhecido por transitar
com fluência pelas diversas ma-
nifestações das artes visuais. As
maravilhosas tartarugas doadas
pelo artista para a Fundação

Obras do artista Lucas Isawa
e nova “casa” das tartarugas

albinas são atrações do
Tamar neste feriado

Projeto Tamar, foram confeccio-
nadas em bambu e papel, e so-
bre sua obra Lucas declara : “in-
felizmente, fiz essas esculturas
como crítica ao descarte de lixos
em todo o planeta, principal-
mente nos mares, onde animais
que nunca conviveram com plás-
ticos acham que é comida e aca-
bam comendo. Imagine vocês,
com fome, comerem um doce
que te mata! Muito triste não
acha?”, completa Lucas.

Atendendo às recomendações
da Organização Mundial da Saú-
de e Vigilância Sanitária para
contenção da pandemia da
Covid-19, respeitando os decre-
tos Estaduais e Municipais sobre
o tema e buscando oferecer con-
dições seguras para o público, o
Centro de Visitantes vem funci-
onando de forma adaptada, e
com parte de seus atrativos
suspensos por tempo
indeterminado.

A Fundação Projeto Tamar atua
com a missão de promover a re-
cuperação das cinco espécies de
tartarugas marinhas que ocor-
rem no Brasil, todas ameaçadas
de extinção: tartaruga-cabeçuda
(Caretta caretta), tartaruga-de-
pente (Eretmochelys imbricata),
tartaruga-verde (Chelonia
mydas), tartaruga-oliva
(Lepidochelys olivacea) e tarta-
ruga-de-couro (Dermochelys
coriacea). Executa grande parte
das ações do PAN - Plano Nacio-
nal de Ação para a Conservação
das Tartarugas Marinhas no Bra-
sil do ICMBio/MMA. Atualmen-
te está presente em 23 localida-
des, em áreas de alimentação,
desova, crescimento e descanso
das tartarugas marinhas, no li-
toral e ilhas oceânicas, nos es-
tados da Bahia, Sergipe,
Pernambuco, Rio Grande do
Norte, Espírito Santo, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Santa
Catarina. Em Ubatuba recebe o
apoio da Prefeitura Municipal.

VISITE O TAMAR EM
UBATUBA!

Endereço:
Rua Antonio Athanásio da Sil-

va, 273 – Itaguá, Ubatuba/SP
Telefone: (12) 3832-6202
Horário de Funcionamento do

Centro de Visitantes
Aberto ao público de quintas a

segundas-feiras e feriados, das
10 às 17 horas.

Preços da bilheteria:
Inteira: R$ 25,00
Meia entrada R$ 12,50 (crian-

ças e jovens até 17 anos, estu-
dantes com identificação e pro-
fessores com identificação)

Gratuidade:

Crianças com menos de 1,20m;
Idosos a partir de 60 anos;
Moradores de Ubatuba com

cadastro prévio (consulte regras
de gratuidade para moradores
na bilheteria do Tamar ou por
telefone)

Acontece na cidade
Feira das Nações do Rotary Club de

Ubatuba começa a tomar forma
Ernesto Zambon

Depois dos primeiros contatos com
a Prefeitura, a comissão organizadora
da Feira das Nações de Ubatuba teve
uma segunda reunião com represen-
tantes das entidades participantes para
definir o local e foi escolhida a área la-
teral da nova feira de artesanato.

Com a presença do presidente do
Rotary Club de Ubatuba, Jurandiau
Lovizaro, uma nova reunião foi realiza-
da no Ubatuba Palace Hotel onde as
entidades se informaram das regras da
feira, definida também a data da mes-
ma.

Nos próximos dias será realizado um
novo encontro com Prefeitura para
apresentação do projeto e das neces-
sidades para a realização do evento.

A Feira das Nações nasceu com intui-
to de ajudar diversas entidades filan- trópicas que realizam um trabalho so- cial importantíssimo em nosso muni-

cípio.
O Rotary que, além da organização

também participa com a comida Ale-
mã, emprega os recursos arrecadados
na compra de cadeiras de rodas e
ações em conjunto com a barraca para
a fundação rotaria que tem como um
dos seus grandes objetivos a
erradicação da poliomielite no mundo
fornecendo vacinas (objetivo este que
está perto de ser alcançado).

Convém destacar que só podem par-
ticipar entidades comprovadamente
que realizam atividades sociais e que
tenham o título outorgado pela Câma-
ra Municipal como de entidade filan-
trópica.

Para a população e os turistas é um
grande entretenimento com a realiza-
ção de diversas atrações locais e um
momento de lazer.
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Qualificação profissional

Prefeitura de Ubatuba faz entrega
de certificados a alunas do curso

de modelagem de roupas
Qualificação profissional foi

oferecida por meio de
parceria com Senai,

Sebrae e Sabe

A Prefeitura de Ubatuba, por
meio da secretaria de Assistên-
cia Social, realizou na noite da
segunda-feira, 30, a cerimônia
de entrega de certificados a 20
participantes do curso de quali-
ficação profissional na área de
Modelagem de Roupas, realiza-
do em parceria com o Senai –
Serviço Nacional da Indústria,
Sebrae e Sociedade Amigos do
Bairro da Estufa (Sabe).

Devido à pandemia de Covid-
19, o evento foi restrito às auto-
ridades locais, alunos e seus fa-
miliares e convidados. A mesa
foi composta pelo secretário de
Assistência Social de Ubatuba,
Marcio Candido, o presidente da
Câmara Municipal, vereador Jor-
ge Ribeiro, o diretor do Sebrae-
SP, Eduardo Hilário, do Senai,
Maurício Ogawa, e o presidente
da Sabe, José Pereira Ramos
(Torrador). Compareceram à ce-
lebração também a secretária de
Educação, Maria de Fátima Sou-
za Barros, e sua adjunta, Maria
Paula Antunes Vieira, os presi-

dentes da Comtur, Claudinei
Bernardes, e da Emdurb, Josué
Gulli, e o vereador Adão Perei-
ra.

A cerimônia teve homenagem
à professora Valéria Dedonatti
pelo seu empenho e dedicação
aos participantes do curso.

A aluna Semíramis da Costa
Ferreira expressou os agradeci-
mentos à Prefeitura de Ubatuba
e aos parceiros pela oportunida-
de de aprendizado. “Iniciei em
meu próprio imóvel confecção
de roupas pets e já aguardo ou-
tros cursos na área de costura

para me aperfeiçoar”, destacou
Semíramis.

“É muito gratificante participar
deste evento; trata-se de uma
conquista não só para os alunos
quanto para toda sua família.
Este curso foi o primeiro
presencial depois de muito tem-
po e é possível ver na expressão
de cada aluno e familiar a ale-
gria em receber este certifica-
do”, destacou o secretário de
Assistência Social, Marcio
Candido.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

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

Fiscalização

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba

Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

de Ubatuba toma posse
Objetivo é assegurar à

pessoa com deficiência a
liberdade, o respeito e a
dignidade como pessoa

humana

A Prefeitura de Ubatuba, por
meio da secretaria de Assistên-
cia Social, realizou na tarde de
30 de agosto a cerimônia de
posse dos novos membros do
Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência
(CMDPCD). O órgão tem o obje-
tivo de assegurar à pessoa com
deficiência a liberdade, o respei-
to e a dignidade como pessoa
humana e sujeito de direitos e
criar condições para promover a
sua integração e participação
efetiva na sociedade.

Seu caráter é consultivo,
deliberativo, supervisor,
controlador e fiscalizador da
política de defesa dos direitos da
pessoa com deficiência e sua de
composição paritária, com 50%
de membros do poder público e
50% de representantes de enti-
dades não governamentais da
sociedade civil atuantes no cam-
po da promoção, atendimento e
defesa dos direitos ou ao aten-
dimento da pessoa com defici-
ência.

Conduziram o evento de posse
o secretário de Assistência Soci-
al, Marcio Candido, o presiden-
te da Câmara Municipal, Jorge
Ribeiro, e o vereador Ita (Vantuil
Mascarenhas).

Do lado da sociedade civil, in-
tegram o conselho: APAE – As-
sociação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Ubatuba,
APEAU – Associação de Pais Es-
pectro de Ubatuba, Coco e Cia –
Associação de Reciclagem de
Coco Verde e Catadores de Ma-
teriais Recicláveis de Ubatuba,
AUBAE – Associação Ubatuba
Eficiente e OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil. Já pelo

poder público, o conselho é
composto por representantes
indicados pelas secretarias da
Saúde, Educação, Assistência
Social, Esportes e Lazer e Urba-
nismo.

Veja a lista completa com os
nomes do membros titulares e
suplentes do conselho no decre-
to n. 7712, de 27 de agosto de
2021, disponível no Diário Ofici-
al online da Prefeitura de
Ubatuba no link https://
w w w. u b a t u b a . s p . g o v. b r /
d i a r i o o f i c i a l / d e -
creto_7712_de_2021/

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Evento ocorre entre os dias 4
e 7 de setembro no Ubatuba

Iate Clube com pelo menos 40
barcos confirmados e

presenças de nomes como
Torben Grael, Lars Grael,

Maurício Santa Cruz além de
Eduardo Souza Ramos no

barco mais moderno do país

Começa neste sábado, dia 4, o
Campeonato Brasileiro de Vela
de Oceano que é disputado nas
classes ORC,  BRA-RGS  e Clássi-
cos em conjunto com a 12ª edi-
ção do International Paint
Ubatuba Sailing Festival. O even-
to vai até a terça-feira, dia 7, e é
realizado pelo Ubatuba Iate Clu-
be, que completa 60 anos.

O evento trará grandes nomes
da Vela brasileira com medalhas
olímpicas e títulos mundiais. Na
classe BRA-RGS e nos Clássicos,
Torben Grael, bicampeão olím-
pico em Atlanta 1996 e Atenas
2004, virá com seu barco Lady
Lou e terá a concorrência do
Pentacampeão Mundial, Maurí-
cio Santa Cruz, que reencontra
o barco Bruschetta, com o qual
venceu quatro títulos mundiais
na classe J-24.

Na classe ORC, a principal da
Vela de Oceano, Lars Grael, duas
vezes medalha de Bronze em
Seul 1988 e Atenas 1996, virá
com seu veleiro Avohai brigan-
do pelo troféu com o badalado
Phoenix, barco de fibra de car-
bono, mais moderno do Brasil
que ficou pronto há pouco mais
de um mês e ficou bem perto do
pódio da Semana de Vela de
Ilhabela. Eduardo Souza Ramos,
com participações olímpicas em
1980 e 1984, é o comandante do
Phoenix que ainda terá na tripu-
lação André Fonseca,o Boche-
cha, com participações na The

Com estrelas brasileiras,
Campeonato Brasileiro de

Vela de Oceano começa neste
sábado em Ubatuba

Disputa no Ubatuba Sailing Festival de 2020, barcos
de Lars Grael (Avohai) e Torben Grael (Lady Lou) /
Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Ocean Race, a Regata de Volta
ao Mundo.

O 12º International Paint
Ubatuba Sailing Festival já tem
40 barcos confirmados e prome-
te agitar a baía de Ubatuba já a
partir do primeiro dia com a lar-
gada da Regata Longa de Percur-
so prevista para começar às 12h.
A competição segue no
domingo,segunda e terça com
mais regatas sempre a partir das
12h. Na terça-feira, dia 7, have-
rá a premiação final para os ven-
cedores.

“Será um evento fantástico,
não dá para perder. Somos sem-
pre muito bem recebidos,
Ubatuba Iate Clube, organização
impecável de todos, regatas ali
nas proximidades da Ilha
Anchieta e esse ano ainda for-
talecido por ser o Campeonato
Brasileiro de Vela de Oceano”,
disse Lars Grael.

“Ubatuba tem se destacado
muito positivamente com novos
velejadores e a gente vem per-
cebendo um crescimento signi-

ficativo da vela na região. A po-
sição privilegiada da região pro-
picia isso, estamos perto de
Ilhabela que é grande polo de
regatas, próximo do Rio de Ja-
neiro, então a escolha de
Ubatuba como Brasileiro é mui-
to acertada”, revelou  Alex
Calabria, do veleiro Áries e dire-
tor-adjunto de Vela do Ubatuba
Iate Clube.

Confira os barcos confirmados
na disputa até o momento:

Classe ORC - Alforria, Argos,
Asbar 2, Asbar 4, Avohai,
Beiramar, Bicho Grilo/Dracares -
Bravo Skipper 30 - Caballo Loco,
Loyalty 06, Maestrale Due,
Montecristo, My Boy,
Phytoervas4Z, Phoenix, Rudá e
Zorro

Classe BRA-RGS e Clássicos -
Baforada, Blue Peace, Bravo
Mb45, Beleza Pura, Bruschetta,
BL3 Urca, Lucnan, Iguinho de
Mamãe, Mais Bakanna, Mais
Rabugento, Malagueta Skipper,
Tuchaua, Asteriscus, Criloa,
Kaimaiurá, Kameha Meha, Lady
Lou

Bico de Proa - Anauê,  Blu1,
Nautilus, Reggae , San Nicola e
Sirocco

O Campeonato Brasileiro de
Vela de Oceano, 12º
International Paint Ubatuba
Sailing Festival, tem o patrocínio
da International Tintas é uma
realização do Ubatuba Iate Clu-
be, com o apoio da Associação
Brasileira de Vela de Oceano.

Programação:
04/09 – Sábado
 Das 8h às 10h: Encerramento

das inscrições e entrega de kit
velejador.

12h: Regata de Percurso
05/09 - Domingo
Domingo • 12h: Regata(s) do

dia
06/09 - Segunda-Feira
Segunda-feira • 12h: Regata(s)

do dia • 18h: Lounge Cerveja
Madalena - Premiação Fita Azul
Regata Longa

07/09 – Terça-feira
12h: Regata(s) do dia • Logo

após a(s) regata(s) e desembar-
que dos velejadores, cerimônia
de encerramento e premiação
dos Campeonatos Brasileiros e
USF 2021.Lady Lou- Foto: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Avohai - Foto: Aline Bassi / Balaio de Ideiasi

Acompanhe nossas publicações na internet.
Acesse: (https://acidadeubatuba.com.br)

Torben Grael - Lady Lou- Foto: Aline Bassi / Balaio de Ideias

A Prefeitura de Caraguatatuba
vai intensificar a fiscalização nas
praias neste feriado prolongado
do Dia da Independência. Pre-
sença de cachorro na areia e no
mar, estacionamento de ônibus
em locais irregulares, som alto,
acampamento selvagem, ambu-
lantes irregulares, falta do uso e
máscara são algumas das ativi-
dades a serem combatidas pe-
los fiscais das Secretarias de Ur-
banismo (Posturas), Saúde (Visa
e Centro de Controle de
Zoonoses), Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão (Trânsito).

Na manhã de quinta-feira (2),
as equipes se reuniram para de-
finirem as estratégias de ação
até a próxima terça-feira. A esti-
mativa é que neste feriado,
Caraguatatuba deva receber cer-
ca de 250 mil turistas, fora mui-
tos donos de segunda residên-
cia (veranistas) que estão em
home office pela cidade. Isso
porque a cidade está aberta em
sua totalidade após mais de um
ano de pandemia e a previsão
do tempo é de sol e temperatu-
ra na casa dos 30 graus até a
próxima quarta-feira (8).

“Importante destacar que to-
das essas ações são proibidas e
este feriado é o primeiro que
devemos receber um número

Prefeitura de Caraguatatuba
intensifica fiscalização nas praias

no Feriadão da Independência

elevado de turistas após a rea-
bertura total de todas as ativi-
dades. Por isso, vamos mostrar
que a legislação em
Caraguatatuba precisa e vai ser
cumprida”, explica o secretário
de Urbanismo, Wilber Cardozo.

Haverá fiscalização intensiva na
Rodovia dos Tamoios para coi-
bir a entrada de ônibus com tu-
ristas de um dia, bem como ve-
rificar se os autorizados a entrar
ou trafegar no município estão
regulares e até mesmo se os pas-
sageiros usam máscara de pro-
teção facial. Em Caraguatatuba,
só é permitida a entrada de ôni-
bus que levam turistas para ho-
téis e pousadas cadastradas.

Em relação à presença de ani-
mais na praia, o CCZ reforça que
a Lei Municipal 1.298 de 2006
proíbe a presença de animais na
praia. A multa varia de 100 a
1000 VRMs (R$ 374 a R$ 3.740).

Conforme o CCZ, embora mui-
tos proprietários justifiquem
que seus cachorros, gatos são
saudáveis, os riscos são para eles
e para os humanos. Muitos do-
nos desconhecem que as fezes
dos cachorros podem contribuir
para o aparecimento do bicho
geográfico e que os bichinhos
também podem ser contamina-
dos.

No caso de animais não identi-
ficados, caso a fiscalização não
localize o dono eles são recolhi-
dos para o CCZ, sendo soltos
após o pagamento de multas e
devidamente chipados.

Em situações em que os propri-
etários não respeitam a autori-
dade dos fiscais, a Polícia Mili-
tar é acionada. Segundo a Lei
1.796 de 19 de janeiro de 2010,
apenas cães-guia podem ficar na
praia.

Quanto à prática de alguns tu-
ristas que buscam acampar na
praia, a Prefeitura reforça que é
proibido com base no artigo 243
da Lei Municipal 1.144/80 (Códi-
go de Posturas) que impede a
instalação de qualquer disposi-
tivo fixo na praia para abrigo ou
qualquer outro fim. Casos de
denúncias podem ser feitos pelo
Canal 156.

Os pontos turísticos de
Caraguatatuba também vão re-
ceber fiscalização especial para
evitar vandalismo e abuso da
legislação.

Fiscalizações em bares e restau-
rantes permanecem como foi
durante a pandemia, mas verifi-
cando a taxa de ocupação, licen-
ça de funcionamento, asseio,
entre outras.

Foto : Divulgação/PMC
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Educação
Educação em pauta

Programa Ponto MIS

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190

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

27/08 a 02/09.

Pesquisa aponta falta de apoio
dos pais como um dos desafios
no ensino remoto

Contar com os pais para orien-
tar e apoiar os filhos nas aulas
on-line e nas atividades remotas
estão entre os principais desafi-
os enfrentados pelas instituições
de ensino durante a pandemia.
Os dados constam na pesquisa
TIC Educação 2020, realizada
pelo Centro Regional de Estudos
para o Desenvolvimento da So-
ciedade da Informação
(cetic.br), ligado ao Comitê
Gestor da Internet no Brasil.

Fonte: Escolas Exponenciais

Medir nível de satisfação é
fundamental para evitar evasão
escolar

“O que não pode ser medido
não pode ser melhorado”. A fra-
se de Bruno Eizerik, presidente
da FENEP (Federação Nacional
das Escolas Particulares), de-
monstra o quão fundamental é
o papel do monitoramento da
evasão escolar. “Diferentemen-
te da educação pública, onde a
evasão é entendida como aban-
dono escolar, no caso do ensino
privado, a perda de alunos tem
motivações muito mais variadas,
“ explica Fabricio de Paula Silva,
mestre em Educação e pesqui-
sador junto ao Escolas
Exponenciais. Saiba como medir
o nível de satisfação das famíli-
as na matéria completa.

Fonte: Escolas Exponenciais

Obrigatoriedade da oferta de
Libras na educação básica pas-
sa na CDH

A Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado (CDH) aprovou
nesta segunda-feira (30) proje-
to que torna obrigatória a ofer-
ta de ensino da língua brasileira
de sinais (Libras) em todas as
etapas e modalidades da educa-
ção básica.  De acordo com o
projeto, as instituições públicas
e privadas de ensino deverão
oferecer a Libras como língua de
comunicação para todos os es-
tudantes surdos, em todos os
níveis e modalidades da educa-
ção básica.

Fonte: Escolas Exponenciais

O ensino híbrido veio para fi-
car

Já bastante discutida e estuda-
da, a modalidade de ensino hí-
brido ganhou destaque em tem-
pos de pandemia, quando edu-
cadores tiveram que se adaptar
a uma nova prática pedagógica,
as aulas remotas, e veio para fi-
car. Para Alexandre Schneider,
pesquisador do Transformative
Learning Technologies Lab da
Universidade Columbia em Nova
York e do Centro de Economia e
Política do Setor Público da FGV/
SP, a tecnologia deve servir à
aprendizagem, não ao nosso fe-
tiche por inovação. Segundo ele,
o desafio para que a experiên-
cia híbrida seja bem-sucedida é
pensar mais no “como” ensinar
do que em “o quê” ensinar.

Fonte: Estado de SP e Folha de
SP

STF julga reabertura de inscri-
ção do Enem; nº de candidatos
negros caiu 52%

O Supremo Tribunal Federal
(STF) julga até esta sexta-feira, 3,
um pedido para reabrir as ins-
crições do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2021,
após a prova registrar queda de
46,2% no número de candidatos
inscritos. A redução é puxada
pela diminuição na presença de
jovens negros entre os inscritos,
o que é atribuído à cobrança de
taxa de inscrição dos alunos au-
sentes na edição passada. A pro-
va está marcada para os dias 21
e 28 de novembro deste ano.

Fonte: Estado de SP

China proíbe provas nas esco-
las para crianças de 6 e 7 anos

A China proibiu, nesta segun-
da-feira (30), testes escritos para
crianças de seis e sete anos,
como parte de uma ampla refor-
ma de seu sistema educacional
para aliviar a pressão sobre pais
e alunos. Até então, o sistema
educacional chinês exigia que os
alunos fizessem testes a partir

do primeiro ano do ensino fun-
damental, culminando no temi-
do vestibular, conhecido como
“gaokao”. Nele, uma única pon-
tuação pode determinar a tra-
jetória da vida de um estudan-
te.

Fonte: R7

Com 29 escolas em São Paulo,
grupo chileno Vitamina chega
ao Brasil

Após aquisições nos ensinos
superior, médio e fundamen-
tal, o grupo chinelo V itamina
chega ao Brasil com foco no
ensino infantil. Desde 2020, a
rede fez a compra de 29 es-
colas de São Paulo, que pres-
tam atendimento para crian-
ças de até 5 anos, e agora,
segundo especulações, o nú-
mero deve chegar em 40 ins-
tituições de ensino nas pró-
ximas semanas.

Fonte: Escolas Exponenciais

Com a pandemia o número de
crianças em crise aumenta e
escolas de Nova York ampliam
o apoio à saúde mental para
alunos

Um estudo do Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças
descobriu que entre abril e
outubro de 2020 houve um
aumento de 24% na propor-
ção de visitas de emergência
de saúde mental para crianças
de 5 a 11 anos, em compara-
ção com o mesmo período em
2019. O Hospital Infantil do
Colorado em maio declarou
uma emergência de saúde
mental. Precisamos pensar na
saúde mental como parte do
retorno às aulas em 2021,
além do foco na saúde física e
na segurança da Covid. Em
Nova York, maior distrito es-
colar dos EUA, está ocorrendo
uma expansão histórica de
serviços de saúde mental para
jovens e famílias.

Fonte: CNBC  *Texto original
em inglês

O programa Pontos MIS, do Mu-
seu da Imagem e do Som, está com
inscrições abertas para a oficina “A
caracterização no Teatro Japonês:
NÔ e KABUKI” com Maria Cecília.
A oficina é gratuita e acontece nos
dias 06, 08 e 10 de setembro no
formato online.

Sobre a oficina

O curso apresenta uma
contextualização sobre a caracte-
rização cênica no Teatro NÔ e
KABUKI, importantes manifesta-
ções artísticas e teatrais da cultu-
ra japonesa. A partir de um pano-
rama histórico sobre o teatro ja-
ponês, será apresentado as prin-
cipais características que compõe
a caracterização (figurino,
maquiagem, máscaras e demais
adereços) do atorem cena no tea-
tro Nô e Kabuki. Serão analisados
a caracterização de personagens
estudados e a influência do traje de cena do teatro japonês em diversas manifestações artísticas do
mundo. Durante o curso os alunos serão convidados e orientados a desenvolverem exercícios práticos
de criação de traje de cena e/ou adereços em tamanho miniatura, que serão confeccionadas a partir de
técnicas decolagem e dobradura em papel.

Objetivo

Apresentar um panorama sobre a história e evolução do teatro japonês: Nô e Kabuki;
Apresentar conceitos e características ligados à caracterização de personagens (figurino, maquiagem,

máscaras e demais adereços);
Apresentar análises da evolução do traje e caracterização de personagens no teatro japonês: Nô e

Kabuki;
Refletir sobre as materialidades, tecnologias e formas empregadas na construção dos trajes analisa-

dos;
Apresentar referências de trajes e adereços confeccionados a partir de materiais e técnicas diversas;
Orientar os participantes na construção de trajes de cena e/ou adereços a partir de técnicas com

papel e dobradura;
Contribuir para o desenvolvimento criativo dos participantes, gerando discussões e reflexões acerca

das temáticas apresentadas.

Cronograma

Primeiro encontro: No primeiro encontro será apresentado um panorama da história da caracteriza-
ção cênica (figurino, maquiagem, máscaras e demais adereços) no Teatro Nô e Kabuki no Japão. Tam-
bém serão contextualizadas as características e importância do figurino para cena. Os participantes
serão convidados a trabalhar na criação de um projeto (croqui) para o figurino proposto.

Segundo encontro: No segundo encontro serão apresentadas referências diversas de obras e produ-
ções inspiradas no Teatro Japonês, e de materialidades empregadas na construção de trajes e adere-
ços. Os participantes serão convidados e orientados a trabalhar na construção do figurino/adereço
criado, a partir de técnicas que utilizem o papel e a dobradura.

Terceiro encontro: No terceiro encontro trará reflexões sobre a ocidentalização no Teatro Kabuki, que
desde o final do século XIX, vem sendo influenciado por produções ocidentais, passando por transfor-
mações em sua estética. Durante o encontro também serão compartilhadas as criações realizadas pe-
los participantes.

Materiais necessários: Papel (craft ou papel sulfite, folha de jornal), material de colorir, tesoura, cola
branca.

Da atividade

A atividade acontecerá de segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 21h, ao vivo pela plataforma
Zoom. Ubatuba poderá inscrever 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 através do link abaixo:
https://www.sympla.com.br/mini-curso-a-caracterizacao-no-teatro-japones-no-e-kabuki-com-maria-

cecilia-amaral__1321627?token=74698cf872697d4d8e2f769c6a9e6c44

Sobre a professora

Maria Cecília Amaral é figurinista, diretora de arte, artista educadora e pesquisadora. Investiga atual-
mente processos de criação no traje de cena contemporâneo. Mestranda em Artes Cênicas pela Uni-
versidade de São Paulo, tem formação acadêmica em Design de Moda pela Universidade Anhembi
Morumbi e é pós-graduada em Cenografia e Figurinos pelo Centro Universitário Belas Artes e em Arte
educação pela FAINC. Atua como Diretora de Arte e Figurinista do Coletivo de Cinema Transformar
desde 2010, e também com a produção de arte e figurino para outros grupos e companhias da cidade
de São Paulo. Responsável pela direção de arte e figurinos da série O Processo, da websérie Trailers do
Cotidiano e dos Filmes: Sonhos de Liberdade, A Igreja do Diabo, A cartomante, entre outros trabalhos
audiovisuais. Atuou como figurinista de espetáculos teatrais para diversas companhias e escolas, ente
elas: Tricotando Palavras e Canções, Companhia Abapuru, Núcleo de Teatro Contando Histórias, Escola
Nacional do Teatro, Escola de Atores Wolf Maya, entre outras. Dirigiu produções audiovisuais de tur-
mas de formação em oficinas de figurino, cinema e arte no CFCCT (Centro de Formação Cultural Cidade
Tiradentes) e no Programa de Iniciação Artística PIÁ. Leciona cursos de formação em figurino desde
2011, passando por diversas instituições culturais, como Casas de Cultura, Centros Culturais, Festival
de Inverno da UFSJ, Ongs e para o Programa Pontos MIS (desde 2018). Fez parte da coordenação do
Festival de Cinema Curta Literatura (2013) e da Mostra de Cinema Transformar Cine Rafael (2019).
Atuou na equipe de jurados do Festival Curta Suzano, na edição de 2020.

Serviço
Oficina “A caracterização no Teatro Japonês: NÔ e KABUKI”
Data: 06, 08 e 10 de setembro – segunda, quarta e sexta-feira
Realização: Pontos MIS
Duração: Três encontros de 2h cada – das 19h às 21h
Classificação: A partir de 15 anos
Público-alvo: Interessados no tema

Pontos MIS está com inscrições
abertas para oficina

“A caracterização no Teatro
Japonês: NÔ e KABUKI”

ORÇAMENTOS DE EDITAIS  DE JUSTIÇA
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

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


