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Prefeitura cria grupo de
trabalho de combate a
invasões irregulares

A Prefeitura de Ubatuba defi-
niu a criação de um grupo de
trabalho intersetorial para arti-
cular as ações de combate às
ocupações irregulares de áreas
públicas e de preservação per-
manente. A força tarefa será
composta por representantes
das secretarias municipais de

Urbanismo, Meio Ambiente,
Infraestrutura, Assuntos Jurídi-
cos, Assistência Social, Habita-
ção, Segurança e Defesa Civil,
além do Gabinete da Prefeita, do
Conselho Tutelar e da Guarda
Municipal.

O monitoramento das invasões
está sendo feito por meio do

convênio com o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais
(Inpe), que tem satélites que
produzem imagens em tempo
real e que, a cada cinco dias,
mostram informações sobre no-
vas invasões.

Mais detalhes na pág. 6

Confira o expediente da Prefeitura
de Ubatuba para o feriado

municipal da Paz de Iperoig

A Prefeitura de Ubatuba infor-
ma que o expediente do Paço
Municipal será encerrado às 17
horas de sexta-feira, 10, para o
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feriado municipal prolongado
em comemoração à Paz de
Iperoig (14 de setembro). O ex-
pediente será retomado normal-

mente na quarta-feira, 15, às 8
horas. Confira como ficam os
demais serviços como a saúde e
a coleta de lixo na pág. 6

Ubatuba recebe veículo para o Procon

Na tarde de quarta-feira (8)
após cerimônia realizada no
Memorial da América Latina, fo-
ram formalizadas a entrega de
115 veículos aos municípios que
vão auxiliar o trabalho de unida-

des do Procon no estado.
Ubatuba está entre as cidades

que receberam um veículo. O
Drº Luiz Augusto Martins Rocha,
Diretor do Procon de Ubatuba,
após acompanhar a solenidade,

recebeu a doação do veículo
para a cidade que representa
mais uma conquista da gestão
Flavia Pascoal.

Pág. 6

Câmara de Ubatuba votará
projeto de Lei sobre Plano de

Carreira dos Servidores no dia 21

Cesta Básica do Litoral Norte
aumentou 4 vezes mais que

a inflação no último ano

A Câmara de Ubatuba adiou
para o dia 21 a votação de dois
Projetos de Lei encaminhados
pelo executivo, o que cria o Pla-
no de Carreira para os Servido-
res Públicos (PL 111/2021) e o

que prevê a reformulação das
funções de confiança da Guar-
da Civil Municipal (PL 110/2021).
Eles entraram na pauta da últi-
ma sexta-feira, 3, mas foram adi-
ados na mesma sessão em que

os parlamentares aprovaram
outros três projetos do executi-
vo. Os cinco fazem parte da re-
forma administrativa do municí-
pio.

 Leia matéria na pág. 3

O preço da cesta básica no mês de agosto no
Litoral Norte aumentou em todos os municí-
pios.

Dos 13 produtos que compõe a cesta, em
agosto, 9 apresentaram alta nos preços e 4
apresentaram recuo na comparação com os
preços do mês de julho.

É o que aponta a pesquisa da Cesta Básica
Alimentar realizada pelo Centro Universitário
Módulo e a Faculdade de São Sebastião – FASS
que você acompanha com detalhes na pág.  8

Sebrae Aqui Ubatuba divulga curso sobre
venda de artesanato pela internet

Estão abertas as inscrições
para o curso gratuito “Quer
aprender a vender o seu ar-
tesanato na internet?”, pro-
movido pelo Sebrae-SP em
parceria com o ELO7. A for-
mação será realizada na se-
gunda-feira, 13 de setembro,
das 19 às 21 horas.

Serão apresentadas as prin-
cipais dicas e estratégias para
conseguir vender o artesana-
to na internet e como mon-
tar uma loja na internet.
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Setembro e a primavera

Artigo

Brasil de 2021
O 7 de Setembro e os dias que

a ele se seguiram foram marca-
dos não por celebrações, mas
por manifestações com motiva-
ções políticas muito mais que
sociais.

E a consequência imediata dos
atos é um acirramento maior do
ambiente pré-eleitoral que, ao
que tudo indica, será novamen-
te marcado pela polarização que
outrora já dividiu o país.

Entre ameaças de
impeachment que dificilmente
ocorrerá e declarações fortes
sobre o descumprimento de or-
dens judiciais está o povo que
precisa mesmo é do controle e
da retomada da economia.

Os aumentos escalonados do
preço dos combustíveis

impactam em toda a sociedade
com o aumento dos fretes, dos
alimentos e suprimentos.

O preço da cesta básica já ocu-
pa mais da metade de um salá-
rio mínimo. O gás de cozinha e
a energia mais cara tem quebra-
do muita gente.

E enquanto não houver um
equilíbrio entre a oferta e a pro-
cura, vai sobrar prejuízo e mais
queda no poder aquisitivo que
move a grande roda da econo-
mia.

Crise sanitária, crise hídrica,
crise política e é no seu bolso
cada vez mais vazio que senti-
mos a realidade do nosso Brasil
de 2021.

Melissa Schirmanoff

O que te motiva?
Hoje vivemos no digital e a grande massa da sociedade vive e

consome conteúdos que nos motivam sim, a conquistar a sair

do lugar, a correr atrás, a sonhar...mas não é só isso...

Também nos frustram, nos deixam para baixo, mechem com

nossas emoções.

Mas o que te motiva hoje?

Pare para pensar!!!!

Sua vida é preciosa!

Sua vida vale muito...

Não olhe somente para o lado, olhe para dentro de você!

Seja sua maior incentivadora, invista em você por você!

Pois você é único!

* Vitor Blotta

Por que manifestações que pe-
dem o fechamento do Supremo
Tribunal Federal ou do Congres-
so, ou a instauração de uma di-
tadura abusam da liberdade de
expressão e rompem com o jogo
democrático? Existem três tipos
de resposta a essa questão.

A resposta mais fácil é que não
devemos usar nossa liberdade
de expressão para pedir o fim
das instituições que, em última
instância, precisam garantir essa
e outras liberdades, quando sen-
timos que são violadas. Temos,
sim, liberdade e até o dever de
protestar contra leis e decisões
injustas, bem como contra auto-
ridades que abusam do seu po-
der. Contudo, defender a
extinção dos Poderes da Repú-
blica é, no mínimo, um
contrassenso. Pois, mesmo
quem entende que a liberdade
de expressão é a liberdade de
dizer tudo o que se pensa, “e
quem se ofender que me pro-
cesse”, ainda precisa das leis e
de um judiciário reconhecido
para decidir sobre a questão.

Para esses, a democracia é
como um jogo de futebol pro-
fissional, em que os adversários
farão de tudo para vencer, inclu-
sive jogar sujo e tentar ludibriar
o juiz. Mas, quem passar dos li-
mites e tratar o outro time como
inimigo a ser destruído, pode ir
para o chuveiro mais cedo. E ain-
da que o juiz seja um péssimo
profissional, ou mesmo corrup-
to, é necessário apelar para... a
Justiça Desportiva. Sem juiz não
tem jogo, da mesma forma que
sem a Lei, o Judiciário ou a fis-
calização entre os poderes, não
existe liberdade de expressão,
ou qualquer outra liberdade. O
que existe é a vontade de quem
manda e a obediência de quem
serve. E como sabemos, o presi-
dente do clube não é seu dono,
e nem mesmo os sócios o são
diretamente, pois há um conse-
lho que faz a mediação entre
sócios e o presidente.

O segundo tipo de resposta à
questão sobre manifestações
que pedem o fechamento do
Supremo, do Congresso ou uma
ditatura abusam da liberdade de
expressão e rompem com o a
democracia, é porque entende-
mos que nossa liberdade termi-
na onde começa a liberdade dos
outros. E quando os interesses
de uns conflitam com os interes-
ses dos outros, sejam amigos ou
adversários, é preciso estabele-
cer entre si regras mínimas para
que as desavenças sejam resol-
vidas e a bola possa rolar, ainda
que isso implique chamar um
terceiro para ser juiz.

Para esses, a democracia é
como um jogo de futebol
society, que não por acaso pode
ser traduzido para “futebol so-
ciedade”. Neste caso, há um res-
peito pressuposto às regras de
quem aluga o campo, seja no
horário de funcionamento, seja
nas vestimentas mínimas e con-
dutas proibidas, mas o que im-
porta mesmo é como os dois ti-
mes decidem jogar.

Caso haja falta ou desentendi-
mentos, a resolução partirá des-
se acordo prévio e do debate li-
vre entre os jogadores, sem
ofensas ou brigas, haja juiz ou
não. Para que o jogo tenha um
resultado justo e seja prazeroso
para todo mundo, ainda que
muito competitivo, vai depen-
der das relações entre os joga-
dores e de como resolverão os
conflitos em campo. E se tudo
correr bem, ainda pode rolar
uma cervejinha no final. O que
não pode é pedir o fechamento
do espaço, não pagar o aluguel
ou violar as regras mínimas de
uso. Senão nem jogo tem e to-
dos sairão descontentes.

O terceiro tipo de resposta que
podemos dar é o mais difícil,
pois representa uma forma ain-
da mais profunda de encarar a
liberdade de expressão e a de-
mocracia. Neste caso, dizemos

O jogo e a liberdade após
este 07 de setembro

que manifestações pela derru-
bada das instituições e por gol-
pes de Estado, em nome de
quem quer que seja, abusam da
liberdade de expressão e rom-
pem com a democracia porque
a liberdade de expressão só exis-
te em ambientes em que todos
nós, mais ou menos diferentes,
reconhecemos as liberdades uns
dos outros como válidas.

Como diz Anshuman Mondal,
professor de literatura e estudos
pós-coloniais na Universidade
de East Anglia, na Inglaterra, isso
implica entender a liberdade de
expressão não com a pergunta
“qual é o meu limite de dizer
tudo aquilo que eu quero di-
zer?”, mas “o que é bom dizer?”.
A ideia de que só sou livre para
me expressar na medida em que
os outros me reconhecem como
tal e vice-versa, é um apelo para
que recuperemos um sentido
ético de liberdade de expressão
e de democracia.

Contudo, não se deve confun-
dir essa ideia ética com “a mo-
ral e os bons costumes”, pois ela
envolve o embate e a convivên-
cia de diferentes visões, além da
possibilidade de mudanças. Nes-
te caso, também o Estado só é
válido quando reconhece e rea-
liza uma mediação sensível des-
sa reciprocidade, muitas vezes
conflituosa, entre as liberdades
e valores como respeito, solida-
riedade e igualdade. Para quem
pensa assim, o jogo democráti-
co está mais próximo da moda-
lidade “futebol callejero”, ou fu-
tebol de rua, cujo movimento,
com ligas na América Latina, na
África e Europa, busca associar
o esporte à educação popular
com o propósito de promover
transformação social e formar
lideranças juvenis.

No futebol callejero não há
juiz. As equipes, sempre mistas,
decidem antes do jogo quais se-
rão as regras básicas: se o late-
ral é batido com o pé ou com a
mão, se vale o goleiro pegar com
a mão bola recuada, se há im-
pedimento etc. Além disso, es-
pera-se que no jogo as equipes
se relacionem consigo mesmas
e entre si com respeito e solida-
riedade e participação entre to-
das jogadoras e jogadores. O
jogo então transcorre normal-
mente, com a vitória valendo so-
mente um ponto para a equipe
vencedora. Mas, o resultado fi-
nal só é definido num terceiro
tempo, em que as duas equipes
debatem, com a ajuda de uma
mediadora ou mediador, sobre
se houve ou não respeito, soli-
dariedade e participação. E
como cada um desses quesitos
vale um ponto, o placar pode
virar mesmo após o fim da par-
tida. Não adianta querer ganhar
a qualquer custo ou impor sua
opinião no grito. Ambas as equi-
pes devem decidir, por consen-
so ou por voto, o placar final.

Por isso, mesmo depois desse
marcante 07 de setembro, nas
ruas ou nas redes sociais, pode-
mos escolher ser jogadores pro-
fissionais, de futebol society ou
callejero. Só não dá pra acabar
com o jogo pedindo a expulsão
do juiz ou dizendo que é o dono
da bola. Pois, ao final, vença
quem vencer, o jogo (ou a luta)
precisa continuar.

*Vitor Blotta é professor dou-
tor no Departamento de Jorna-
lismo e Editoração na Escola de
Comunicações e Artes (ECA/
USP)e coordenador do grupo de
pesquisa Jornalismo Direito e
Liberdade ECA/IEA – USP

Aviso importante
Em virtude da adoção de novos hábitos com a pandemia, as

tradicionais edições semanais impressas passaram a circular

somente em versão digital.

Todas as edições estão disponíveis em nosso site “Jornal A

Cidade Ubatuba” (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/).

Após identificar a edição pela capa, data ou numeração, clique

uma vez e acesse seu inteiro conteúdo em “Acesse AQUI a edi-

ção completa para leitura”.

Setembro é um mês cheio de
altos e baixos. Feriado, início da
primavera, dias quentes, noites
frescas, chuvas com ventos e um
cheiro diferente no ar.

Me lembro de esperar ansiosa-
mente por este mês quando cri-
ança e não mudou muito sendo
adulta rs. Minha mãe faz aniver-
sário e sempre fizemos muitos
doces para suas festas.

Então, vamos comemorar esse
mês lindo, com receitas de do-
ces, quem não gosta?

Eu amo docinhos em copinhos,
acho um charme aqueles
copinhos sobre a mesa e dá para
fazer de tudo, desde o tradicio-
nal brigadeiro, até mousses di-
versos, para colorir a mesa e
deixar qualquer ocasião bem
enfeitada.

Mousse de doce de leite

Ingredientes
1 lata de leite condensado co-

zido (já fria)
1 gelatina incolor
1 lata de creme de leite

Modo de preparo
Faça a gelatina conforme as

instruções, coloque no
liquidificador com o creme de
leite e o doce de leite e bata por
uns 3 minutos.

Coloque em copinhos individu-
ais e deixe gelar.

Mousse de morango com sus-
piro

Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 creme de leite de caixinha
1 caixinha de morangos
Suspiro

Modo de preparo
Bata o leite condensado no

liquidificador por 2 minutos, so-
zinho. Acrescente metade da
caixinha de morangos e o creme
de leite. A outra metade dos
morangos, pique em cubinhos
bem pequenos e coloque numa
tigela, acrescente uma colher de
açúcar e mexa sem para, com

uma colher, por 2 minutos. Ele
vai ficar bem molhadinho com
o próprio suco.

Coloque o mousse em
copinhos individuais, por cima,
um pouco do morango com açú-
car e por cima, suspiro
quebradinho (se ele for peque-
no, pode colocar inteiro).

Sirva gelado.

Dicas:
- mousse de limão vai bem com

paçoquinha no fundo e suspiro
por cima.

- mousse de manga fica delici-
oso com uma camada de moran-
go.

- brigadeiro de colher com al-
gum crocante por cima, é neces-
sário.

Que sua diversão seja doce,
bom apetite!

Essa e outras receitas e dicas
você encontra em meu site. Visi-
te: https://chefroberta.com.br/

Mudanças climáticas
vão impactar a vida do
brasileiro, muito mais

do que se imagina!
Por Renata Franco, especialista

em Direito Ambiental e

Regulatório

Recentemente foi divulgado novo
relatório pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudan-
ça do Clima (IPCC) informando que
a mudança do clima já está aconte-
cendo e de forma mais rápida e in-
tensa do que se imaginava, como
resultado da ação humana
(antrópica). O IPCC também lançou
um Atlas Interativo em que se pode
visualizar a projeção do clima futu-
ro com relação às temperaturas e à
precipitação, a partir dos cenários
de aquecimento de aumento da
temperatura média global em
1,5oC, 2oC e 4oC.

O relatório indica que as ondas de
calor e ciclones tropicais das cate-
gorias três a cinco (os mais inten-
sos) estão se tornando mais fre-
quentes, e adverte a ocorrência de
eventos extremos associados, como
a sobreposição de ondas de calor e
de seca ou de chuvas intensas que
podem resultar em desastres.

Para exemplificar, a temperatura
do oceano tem aumentado cons-
tantemente desde 1970 e o aumen-
to do nível do mar foi de cerca de
20 cm no período entre 1901 e
2018. Por ano, o aumento médio foi
de 1,3 mm entre 1901 e 2018, 1,9
mm entre 1971 e 2006, e 3,7 mm
entre 2006 e 2018.

Muito se discute internacional-
mente: Protocolo de Kyoto, Acordo
de Paris e agora a preparação para
a COP-26.

O fato é que os países não conse-
guem cumprir as metas acordadas.
Nesse sentido, observamos algu-
mas posições internacionais contrá-
rias, inclusive, como a da China, que
tem priorizado a sua retomada eco-
nômica em detrimento da preser-
vação ambiental, com a utilização
do carvão mineral como sua princi-
pal fonte energética.

De fato, se as previsões se concre-
tizarem, teremos o colapso de al-
guns ecossistemas com a
consequente extinção de espécies
e mudança em todo o equilíbrio pla-
netário; o aumento do nível e aque-
cimento de oceanos; seca e calor
extremo em algumas regiões como
temos percebido recentemente,
provocando o aumento da fome e
disseminação de doenças, inclusive
com maiores chances de novas epi-
demias.

No Brasil, considerando um au-
mento da temperatura maior do
que o limite estabelecido pelo Acor-
do de Paris, poderemos ter a redu-
ção de área agricultável e de pasta-
gens com impacto direto no preço
que nós, consumidores, pagamos
pelos alimentos. Isso ocorrerá para
a carne, milho, soja, algodão, arroz,
feijão, açúcar e etanol. A carne bo-
vina, por exemplo, pode ficar até
25% mais cara.

Entre 2002 e 2016, eventos climá-
ticos extremos causaram uma per-
da econômica média de 0,68% no
PIB (R$ 278 bilhões no período). Até
2050, se o aquecimento global su-
perar 1,4 °C, o PIB pode diminuir até
2,3% a cada ano, totalizando R$ 3,6
trilhões até lá. Além da questão da
perda do PIB, cidades como Rio de
janeiro e Santos seriam um risco
para vários empreendimentos in-
dustriais e de atividades químicas.

O Brasil se tornaria um lugar ain-
da mais propício para disseminação
do Aedes aegypti - mosquito vetor
de doenças como dengue,
chikungunya e zika. Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais e São Paulo pas-
sariam a ter ambientes favoráveis
para a proliferação de um dos mos-
quitos transmissores da
leishmaniose.

Sob o ponto de vista jurídico, as
consequências dessa alteração no
clima e dos resultados desse rela-
tório poderão trazer reflexos práti-
cos imediatos nas demandas
ambientais e climáticas. Um princí-

pio que hoje já é muito utilizado (e
combatido) no direito ambiental é
a aplicação da precaução e da pre-
venção pelos juízes.

Esse princípio certamente será
fortalecido, principalmente em vir-
tude das evidências científicas
trazidas, em especial, os riscos imi-
nentes de catástrofes e de desastres
nos próximos anos.

Além disso, esses resultados po-
dem tornar tangível a verificação do
nexo de causalidade jurídica nas
demandas, deixando mais claras as
relações de causa (emissões) e efei-
tos (danos) nos eventos climáticos
extremos, justificando demandas
como perda de produtividade,
descumprimento de contrato, etc.,
por questões relacionadas ao clima,
por exemplo. Ainda, reforça a dis-
cussão já existente de um direito
fundamental e humano ao clima es-
tável, defendido pelo jurista Ingo
Wolfgang Sarlet e até mesmo a
questão dos refugiados do clima
diante de temas como aumento do
nível dos oceanos e desastres oca-
sionados por eventos extremos.
Outras discussões que devemos ver
com maior frequência é sobre a
cobertura de seguros diante desses
eventos.

Embora os dados do relatório do
IPCC demonstrem que as
consequências pelo aumento da
temperatura serão muito maiores e
mais sérios do que imaginamos, o
tema não deve se resumir a discus-
são entre diplomatas, políticos e
cientistas. Na verdade, ele deve ser-
vir como um norte nos processos de
tomada de decisão. Assim, o
envolvimento de toda a sociedade
é imprescindível, além da adoção
de uma política nacional
ambientalmente adequada e que
proporcione a redução necessária
para o controle dos GEE, com me-
canismos de incentivo econômico e
fiscais, inclusive. Além disso, práti-
cas de ESG e compliance devem in-
corporar as questões de GEE e
aquecimento global.

Sobre o escritório Renata Franco

Renata Franco - Direito Ambiental
e Regulatório é um escritório
boutique especializado que atende
pessoas físicas e jurídicas. Atua em
Direito Ambiental, Direito
Regulatório, Direito Administrativo
Urbanístico e Compliance. Está lo-
calizado na Avenida Norte-Sul, no
Cambuí, em Campinas-SP, e é for-
mado por advogados especialistas
em Direito Ambiental, Regulatório,
em Medicina e Saúde do Trabalho,
Direito Urbanístico e Compliance.

Entre as demandas que gerencia,
as mais frequentes são constituição,
manutenção e/ou supressão de áre-
as verdes, áreas contaminadas,
tombamento, produtos químicos,
agrotóxicos, dentre outros casos.

A advogada Renata Franco de
Paula Gonçalves Moreno, altamen-
te qualificada, com mestrado na
França e doutorado na área
ambiental pela Unicamp, adquiriu
suas experiências a partir do traba-
lho que desenvolveu em grandes
escritórios de advocacia pelos quais
passou em mais de 20 anos de prá-
tica jurídica.
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Legislativo

A Câmara de Ubatuba adiou
para o dia 21 a votação de dois
Projetos de Lei encaminhados
pelo executivo, o que cria o Pla-
no de Carreira para os Servido-
res Públicos (PL 111/2021) e o
que prevê a reformulação das
funções de confiança da Guar-
da Civil Municipal (PL 110/2021).
Eles entraram na pauta da últi-
ma sexta-feira, 3, mas foram adi-
ados na mesma sessão em que
os parlamentares aprovaram
outros três projetos do executi-
vo. Os cinco fazem parte da re-
forma administrativa do municí-
pio.

Os vereadores aprovaram na-
quele dia o PL 112/2021, que
cria o Programa de Valorização
do Magistério; o PL 113/2021,
que dispõe sobre a Estrutura
Organizacional da Administra-
ção Direta do Município; e o PL
109/2021, que revoga os dispo-
sitivos da Lei Municipal 4077/
2018, responsável por toda es-
trutura administrativa da prefei-
tura e que foi considerada
inconstitucional pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Pau-
lo.

Segundo o secretário-adjunto
de Assuntos Jurídicos, Lucas
Gustavo Ferreira Castanho, a
partir do dia 19 deste mês o
modelo administrativo do muni-
cípio, que era respaldado pela
Lei 4077/2018, não vai mais exis-
tir por força dessa determinação
judicial. Ele declarou que alguns
cargos de servidores da estrutu-
ra atual serão extintos, por isso
foi necessário a reformulação de
carreiras.

Plano de Carreira para os Ser-
vidores Públicos prevê aumen-
to de até 16%

De acordo com o modelo pro-
posto pela prefeitura, o servidor
que começou no serviço públi-
co e tinha como requisito ape-
nas o Ensino Fundamental terá
direito 5% de acréscimos a seus
vencimentos, distribuídos na
ordem de um 1% por cento ao
ano, se ele se qualificar e apre-
sentar o diploma de conclusão
do Ensino Médio.

A remuneração desse mesmo
servidor, que concluiu o Ensino
Médio, pode melhorar mais, ain-
da, se ele decidir estudar um
pouco mais e terminar o Ensino
Superior. Quando apresentar o
certificado de graduação, terá
direito a mais 5% de acréscimo
na sua remuneração. Caso resol-
va se qualificar, ainda, mais e
faça um curso uma pós-gradua-

Câmara de Ubatuba votará
projeto de Lei sobre Plano de

Carreira dos Servidores no dia 21

ção ele terá direito a mais 3%.
“Em caso de outro curso de

pós, ele terá direito a mais 3%,
totalizando 16% de acréscimo
nos vencimentos ao final da car-
reira. É bom lembrar que os cur-
sos de nível superior precisam
ter relação com trabalhos que
ele pode fazer atuando no ser-
viço público municipal”, faz
questão de frisar o secretário-
adjunto de Assuntos Jurídicos.

Castanho informa que haverá
um intervalo de 2 anos entre o
acréscimo na remuneração.
“Após receber a gratificação por
ter comprovado que terminou o
Ensino Médio, por exemplo, o
funcionário vai precisar esperar
2 anos para apresentar o certifi-
cado de formação do curso su-
perior. Ou seja, é preciso espe-
rar 2 anos após o término da in-
corporação do percentual para
apresentar outro certificado.
Mas isso não significa que a pes-
soa precisa esperar 2 anos para
fazer o curso. Ela termina o cur-
so e depois de 2 anos entrega o
certificado”.

O secretário-adjunto disse que
foi necessário estipular esse in-
tervalo por causa do impacto na
Folha de Pagamento e no Insti-
tuto de Previdência. “Fizemos
esse planejamento respeitamos
a Lei de Responsabilidade Fiscal
e também a situação financeira
do município”.

No caso dos servidores
comissionados, a Prefeitura de
Ubatuba precisou reformular as
funções e, após análise das qua-
lificações individuais, fez os
remanejamentos. “Durante esse
processo, enxugamos a estrutu-
ra administrativa, e dessa forma
foi possível criar um programa
de valorização dos efetivos”, de-
clarou o secretário-adjunto.

De acordo com Castanho, os
servidores poderão ficar
tranquilos porque, após o adia-
mento do projeto, os vereado-
res ser comprometeram a votar
no dia 21 os dois projetos de Lei
pendentes. “Nenhum servidor,
comissionado ou efetivo terá
prejuízos financeiros”, afirmou.

Licença prêmio dos Servidores
Públicos será de até 30 dias

O projeto encaminhado prevê
licença prêmio de 6 dias por ano
para os servidores públicos em
geral. Ou seja, o servidor assíduo
terá ao final de cinco anos o di-
reito ao gozo de 30 dias de fol-
ga. Quando garantir 6 dias, ele
já poderá desfrutar desse bene-
fício, no ano seguinte.

O secretário-adjunto ressalta
que o município já teve uma lei
instituindo a licença prêmio de
90 dias, que permitia que o ser-
vidor convertesse, inclusive,
esse gozo em remuneração. Ele
lembra que essa lei foi revogada
há mais de 5 anos porque tinha
um forte impacto no orçamen-
to do município e gerou uma
grande quantidade de deman-
das judiciais. “O novo modelo foi
pensado para que isso não ocor-
ra novamente”.

Saiba o que prevê o Programa
de Valorização do Magistério
aprovado na Câmara

O programa de valorização do
magistério garante que os car-
gos de supervisor de ensino,
gestor de unidade escolar, coor-
denador pedagógico sejam to-
dos ocupados por servidores
efetivos do município. Dessa for-
ma, nenhum servidor de fora da
rede municipal de ensino pode-
rá ocupar um desses cargos”,
declarou secretário-adjunto.

Ele destacou também que foi
aprovada sem vetos a licença
prêmio de até 30 dias para o
magistério, que foi fracionado
também em 6 dias por ano. Há
apenas uma diferença em rela-
ção ao servidor público em ge-
ral. No caso do magistério, quan-
do garantir 6 dias, o professor só
poderá desfrutar do benefício
quando a unidade escolar desig-
nar o período de folga, que pode
ocorrer em até 24 meses.

“É que a licença prêmio do pro-
fessor implica no trabalho peda-
gógico e na substituição dele em
sala de aula, por isso é necessá-
rio planejar as folgas”, destacou
o secretário-adjunto.

MP-SP propôs uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade

Em agosto de 2020, o Ministé-
rio Público de São Paulo (MP-SP)
propôs uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN)
questionando a estrutura admi-
nistrativa da prefeitura. No en-
tendimento do MP-SP, os cargos
em comissão não atendiam ao
modelo da constituição de che-
fia, de direção e assessoria.

Em junho a ADIN foi julgada e
o Tribunal de Justiça declarou
inconstitucional a estrutura ad-
ministrativa e determinou que
em 120 dias a prefeitura fizesse
a reestruturação para se ade-
quar aos questionamentos. Esse
prazo vence no próximo dia 19
de setembro.

Audiência Pública

Prefeitura de Ubatuba convida para audiência
sobre Plano Plurianual 2022-2025,

orçamento 2022 e prestação de contas
Plano estabelece metas da administração para o próximo período

A Prefeitura de Ubatuba, por meio da secretaria municipal de Fazenda e Planejamento, convida a
população a participar de audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2022, ao Plano Plurianual 2022-2025 e à prestação de
contas referente ao segundo quadrimestre de 2021 (de maio a agosto), que acontecerá no dia 27 de
setembro de 2021, às 18 horas.

A audiência atende à Lei de Responsabilidade Fiscal e será realizada na Câmara Municipal de
Ubatuba, na rua Antônio Marques do Vale, 250 – Silop (próximo ao batalhão da Polícia Ambiental).

O Plano Plurianual – conhecido como PPA – é um instrumento previsto na Constituição Federal de
1988 nos termos do § 1º do Art. 165, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administra-
ção pública para as despesas governamentais e reflete o planejamento do governo para um período
de quatro anos.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Tão importante quanto o dia 28 de
outubro, o 14 de setembro também
é um feriado em Ubatuba. Mas pou-
cos sabem o porquê. O 14 de se-
tembro lembra que a história de
Ubatuba está enraizada lá nos pri-
meiros anos do Brasil colônia e é
uma história de resistência, bravu-
ra e traições.

Cabral maravilhou-se com a re-
cepção amistosa dos índios
tupiniquins em 1.500   mas,   aqui
na  região, 50 anos depois,  entre
Cabo Frio e Bertioga os índios
Tamuias ou Tamoios –que significa
“os mais antigos donos da terra, os
primeiros” –  travaram guerra dire-
ta com os “pêros”, como eles cha-
mavam os portugueses.

Tamoios é um nome genérico que
reúne várias tribos num mesmo
grupo como os Tupinambás,
Guaianases e Aimorés.  No meio, a
aldeia de Iperoig, o primeiro nome
de Ubatuba.

Massacres e escravidão

Os índios da região começaram a
resistir à ocupação quando os
“pêros” começaram a invadir aldei-
as aprisionando índios em busca de
braços escravos para as recém ini-
ciadas lavouras de cana em São
Vicente, massacrando mulheres e
crianças, coisa que os índios, mes-
mo antropófagos, nunca faziam. Se
mulheres e crianças não lutavam,
por quê matá-los? Eles não enten-
diam.

A união dos 5 chefes

Por vezes as datas se
desencontram, mas por cerca de
duas décadas, entre 1554 e 1575, a
união de cinco chefes indígenas,
depois conhecida como Confedera-
ção dos Tamoios, foi a única resis-
tência organizada contra a coloni-
zação portuguesa.

Liderados pelo tupinambá
Cunhambebe, de Angra dos Reis, o
chefe Coaquira, de Ubatuba,
Pindobuçu mais Aimberê, de Cabo
Frio e Ararai, chefe dos Goianases,
os índios, hábeis canoeiros e bons
no arco e flecha, passaram a contar
também com algum apoio armado
dos franceses que ocuparam a al-
deia dos cari ou cari-oca, a casa dos
brancos, como os índios chamavam
o Rio de Janeiro.

Mas sendo calvinistas evangélicos,
isso só reforçavam as razões para
mais ataques dos católicos portu-
gueses aos índios e aos “mairs” ou
franceses.

Atazanando a vida

As constantes ações dos índios
infernizavam e muito a vida dos lu-
sitanos. Por exemplo, em 9 de ju-
lho de 1562, aos gritos de
“jukaíkaraíba!” (morte aos portu-
gueses!) os Tamoios atacaram em
massa a então pequena São Paulo
do Piratininga. Não fosse a ação de
João Ramalho e do cacique Tibiriçá,

Paz de Iperoig

Iperoig, uma história de resistência

hoje enterrados na igreja da Sé, por
pouco São Paulo não foi varrida do
mapa.

Por isso, os “pêros” queriam ne-
gociar. Apelaram para os padres je-
suítas José de Anchieta, que falava
muito bem o tupi-guarani, e
Manoel da Nóbrega, para que bus-
cassem conversações de paz. Eles
chegaram nas praias de Ubatuba
em 1563, vindos de São Vicente
num navio do italiano Francisco
Adorno.

Foram recebidos aqui pelo próprio
Coaquira que os hospedou na sua
aldeia de Iperoig. Os outros chefes
foram chamados. As conversações
eram longas, enroladas.

Por exemplo: Aimberê perdeu as
primeiras reuniões, chegou atrasa-
do. Quando viu todos reunidos de
boa, esculhambou com os outros
chefes por já entrarem na conversa
dos padres.

Aimberê preferia ver Nóbrega e
Anchieta assados e devorados jun-
to com a cabeça de três chefes
tupiniquins de São Paulo, entre eles
Tibiriçá que ajudavam os pêros. Daí
que as primeiras negociações não
foram nada fáceis.

Comissão de frente

Aimberê era o mais revoltado pois
tinha perdido mãe e irmãos num
ataque português à sua aldeia de
Uruçumirim e viu seu pai Cairuçú
morrer por maus tratos como es-
cravo. Ele próprio só se salvou fu-
gindo de São Vicente.

Aimberê impunha condições que
envolviam a soltura de todos os ín-
dios escravizados e o fim das inva-
sões de aldeias. Os padres negaram-
se a entregar os outros chefes.

Foram vários dias de discussões e
ameaças de morte. Venceram os
argumentos dos caciques Coaquira
e Cunhambebe. Decidiram mandar
uma comissão de negociação, de
volta a São Vicente para conversa-
rem com as “autoridades” portu-
guesas, com Nóbrega, Aimberê e
Cunhambebe

Foram meses de espera, entre
maio e setembro. Anchieta tinha
ficado aqui em Ubatuba como re-
fém. Nesse entretempo, conta a
lenda, o padre –que “sofria de
espinhela caída” ou dor na coluna,
era corcunda- teria escrito nas arei-

as da praia de Iperoig, 5.732 versos
num poema à Virgem Maria, deco-
rando-os para reescrevê-lo depois.

A paz de um ano

Em 14 de setembro de 1563, a
comissão voltou com a notícia do
acordo. Os portugueses promete-
ram que não escravizariam mais os
Tupinambás do litoral e esses, por
sua vez, não atacariam as vilas e fa-
zendas dos pêros. Isso ficou assim
conhecido como a Paz de Iperoig.

Mas a tal paz durou pouco mais
de um ano. A guerra deu um peque-
no alívio, mas as escaramuças
retornaram. Os portugueses volta-
ram a atacar a aldeia de Coaquira.
A Confederação voltou a mostrar
força.

Cunhambebe havia morrido de
varíola. Aimberê assume a lideran-
ça. Chefes de aldeias mais afastadas
invadiam fazendas e engenhos em
pequenos grupos.

Foi quando o rei português ape-
lou para Estácio de Sá, sobrinho do
governador do Rio. A ocupação
francesa de 10 anos já preocupava.
Os índios também. Em 8 de janeiro
de 1567, com o reforço de três
galeões vindos de Portugal e dois
navios de guerra com canhoneiras,
1.500 soldados mais ajuda dos ín-
dios de Araribóia.

Estácio de Sá começa um contra-
ataque até o fim dos resistentes.
Foram varridos do mapa. O próprio
Anchieta, descreve em livro “os fei-
tos de Mem de Sá, herói das plagas
do Norte” com detalhes desta “ba-
talha sangrenta em que as armas
lançaram o inimigo, nativos e
calvinistas, ao extermínio medonho,
contando 160 aldeias incendiadas,
mil casas arruinadas”.

Começa a colonização

Pestes como o sarampo e a varío-
la acabaram com os Tamoios restan-
tes. Já no início do século 17, não
havia mais nenhum índio
Tupinambá no Sudeste do Brasil.
Alguns poucos remanescentes refu-
giaram-se na Serra do Mar ou avan-
çaram Brasil adentro.

Dizimados os índios, colonizado-
res brancos puderam, enfim, ocupar
as terras ubatubanas. Jordão Ho-
mem da Costa, fundador de
Ubatuba, era um nobre português
dos Açores, seguido por outros
como Salvador Corrêia de Sá, nome
da rua onde funciona o anexo da
Câmara.

Iperoig teve seu nome mudado
para Vila Nova da Exaltação da San-
ta Cruz do Salvador de Ubatuba con-
seguindo a emancipação em 28 de
outubro de 1.637. A data é tida hoje
como o aniversário da cidade.

Com a expansão do café no Vale
do Paraíba, a cidade tornou-se gran-
de porto exportador. Em 1855 tor-
nou-se Comarca de Ubatuba e em
1944 Estância Balneária.

Hoje, aproximando-se da marca
de 100 mil habitantes, Ubatuba ain-
da enfrenta suas dificuldades como
cidade turística, em busca de desen-
volvimento sustentável, mais sane-
amento, melhorias na educação, e
pela ampliação das oportunidades
de trabalho principalmente aos jo-
vens.

Ao longo dos anos foram sendo
inaugurados monumentos que mar-
cam essa passagem histórica do Bra-
sil ocorrida em Ubatuba como a
celebração da Paz de Iperoig como
o primeiro tratado de paz firmado
em terras brasileiras entre indígenas
e os colonizadores portugueses em
1563, intermediada por José de
Anchieta ainda que não tenha se
transformado em paz de verdade,
já que logo em seguida, foram traí-
dos e quase a totalidade deles, dizi-
mados.

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão
das ciclofaixas

de Ubatuba

Acompanhe nossas publicações na internet.
Acesse: (https://acidadeubatuba.com.br)
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Doação de órgãos Turismo

Campanha Setembro Verde
busca conscientizar a

população para a doação
de órgãos em São Paulo

Número de doações caiu em
razão da pandemia da Covid-19;
Estado lidera fila para transplan-
tes

Comemorada desde 2014, a
campanha Setembro Verde foi
instituída para conscientizar a
população sobre a importância
da doação de órgãos. A cor ver-
de foi escolhida por ser símbolo
deste tipo de doação.

O Setembro Verde foi criado a
partir da Lei 15.463/2014, de
autoria do deputado Gilmaci
Santos (Republicanos). “Pra
muita gente, a doação de órgãos
ainda é tabu, muitos ainda não
conseguiram entender e aceitar.
Então nós criamos essa lei para
divulgar mais, entenderem a
necessidade, e ter um número
maior de pessoas sendo doado-
res de órgãos no nosso estado”
disse.

Outra lei para o incentivo de
doação de órgãos é a Lei 13.034/
2008, de autoria da ex-deputa-
da Maria Lúcia Prandi, que ins-
titui a “Semana de Incentivo à
Doação de Órgãos para Trans-
plantes” na semana do dia 27 de
setembro.

Também no dia 27 de setem-
bro é comemorado o Dia Nacio-
nal da Doação de Órgãos, data
escolhida para homenagear os
santos católicos São Cosme e
São Damião, considerados os
padroeiros dos transplantes.

Prandi afirmou no Projeto de
Lei 710/2004 que a doação de
órgãos acontece apenas quando

é constatada a morte encefálica
do paciente, não quando ele
está em coma. “É preciso que as
pessoas saibam também que
não acontece a retirada de ór-
gãos de um paciente em coma.
Coma é um estado reversível, ao
contrário da morte encefálica,
quando nada mais pode ser fei-
to para preservar a vida” disse.

Números
Com a pandemia do

coronavírus, houve uma dimi-
nuição considerável de doado-
res de órgãos. De acordo com o
levantamento da Associação
Brasileira Transplante Órgãos
(ABTO), houve uma queda de
26% na doação em 2021, em
comparação ao mesmo trimes-
tre do ano anterior.

A queda no interesse de pes-
soas se tornarem doadoras du-
rante a pandemia foi por conta
do risco de contaminação e a
lotação das Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs). Os procedimen-
tos mais afetados foram os de
pulmão, rim, coração e fígado.

Com base nos dados da ABTO,
em março de 2021, o lugar que
mais havia pacientes ativos em
lista de espera era em São Pau-
lo, com 17.815, e o lugar com
menos pacientes era no Acre,
com 40. Os órgãos que podem
ser doados são coração, fígado,
pulmão, ossos, rim, pâncreas,
córneas, válvulas cardíacas e
pele.

No caso de morte encefálica
(quando ocorre a parada do

encéfalo, isto é, o cérebro e tron-
co cerebral, provoca assim, a fa-
lência de todo o organismo), os
órgãos podem ser doados com
a autorização dos familiares.

Para doar órgãos

Qualquer pessoa pode ser
doadora de órgãos, basta ser
maior de 18 anos, ter uma
saúde com condições adequa-
das e passar por um exame
para avaliação médica.

Para se tornar um doador em
vida é necessário acessar o
site da Aliança Brasileira pela
Doação de Órgãos e Tecidos
(Adote)  pelo l ink:  http://
www.adote.org.br/ , fazer o
cadastro e o download do car-
tão de doador.

Já para se tornar um doador
após a morte é fundamental o
preenchimento do cadastro ci-
tado e informar seus familia-
res (até segundo grau de pa-
rentesco) para que possam
autorizar a retirada dos ór-
gãos.

As pessoas que não podem
ser doadoras são as com do-
enças infectocontagiosas,
como por exemplo hepatites B
e C, soropositivos ao HIV, en-
tre outras; pessoas com doen-
ças degenerativas crônicas ou
tumores malignos; e por fim
os pacientes em coma ou en-
tão que tenham sepse ou In-
suficiência de Múltiplos Ór-
gãos e Sistemas (IMOS).

Bolsa do Povo Educação -
Ação Estudantes recebe

inscrições até 13 de setembro

 Estão abertas, até 13 de se-
tembro, as inscrições para o pro-
grama Bolsa do Povo Educação
- Ação Estudantes, que irá pagar
até R$ 1 mil para alunos da rede
estadual, com intuito de comba-
ter a evasão escolar. Podem par-
ticipar estudantes do ensino
médio e do 9º ano do ensino
fundamental inscritos no Cadas-
tro Único – CadÚnico. As inscri-
ções podem ser feitas no site
h t t p s : / / w w w. b o l s a d o p o -
vo.sp.gov.br/.

Confira o tutorial de inscrição
aqui: https://youtu.be/
hr1Fp00F7js

Após realizar a manifestação
de interesse, o estudante será
notificado via e-mail, SMS ou
pela Secretaria Escolar Digital
(SED) para a confirmação dos
critérios de elegibilidade. Em
seguida, será disponibilizado
um Termo de Responsabilida-
de que deve ser, obrigatoria-
mente, assinado para que o
estudante esteja apto a rece-
ber o benefício. No caso dos
estudantes menores de 18
anos, a assinatura deve ser

Educação

Educação SP irá pagar
até R$ 1 mil para alunos

continuarem estudos

Orçamento de edital de justiça : acidadeubatuba@gmail.com

feita por um responsável legal.
Os pagamentos serão realiza-

dos proporcionalmente ao
ano letivo e estão condiciona-
dos à frequência escolar míni-
ma de 80%, à dedicação de
duas a três horas de estudos
pelo apl icat ivo Centro de
Mídias SP (CMSP) e à partici-
pação nas aval iações de
aprendizagem. Os estudantes
da 3ª série do ensino médio
devem ainda realizar ativida-
des preparatórias para o Enem
(Exame Nacional do Ensino
Médio).

No total, serão R$400 mi-
lhões investidos pelo Governo
do Estado de São Paulo no
programa. Deste montante,

R$100 mi lhões serão
aportados ainda em 2021 e R$
300 milhões estão programa-
dos para o ano letivo de 2022.
O programa é um braço do
Bolsa do Povo Educação, cria-
do pelo Governo de São Pau-
lo para auxiliar as famílias a
superarem os desafios educa-
cionais e financeiros provoca-
dos pela Covid-19.

Dados da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo (Seduc-SP)
indicam que há 3,5 milhões de es-
tudantes matriculados na rede es-
tadual de ensino, com cerca de 770
mil em situação de pobreza ou ex-
trema pobreza. Destes, 1,2 milhão
estão no ensino médio, sendo 267
mil em vulnerabilidade.

O Circuito Litoral Norte de São
Paulo vai coordenar a Região
Turística no Seminário Técnico
do Programa SP Ecoaventura,
que ocorre no próximo dia 22 de
setembro. Desenvolvido pela
Secretaria de Turismo e Viagens
do Estado de São Paulo em par-
ceria com o SEBRAE, o evento
online e gratuito é voltado para
empreendedores que operam
atividades de aventura e dese-
jam se qualificar e se adequar às
normas de segurança e qualida-
de desse segmento.

Além disso, o programa tem
como objetivo a ampliação e
consolidação de destinos e ati-
vidades que oferecem
Ecoturismo e Turismo de Aven-
tura no Estado de São Paulo,
fortalecendo a cultura da qua-
lidade, da gestão da segurança
e da competitividade de empre-
endedores dos segmentos e
consequentemente dos desti-
nos turísticos.

A ação faz parte do plano re-
gional de turismo do consórcio
de turismo regional, que inte-
gra ações de entidades parcei-
ras no preparo e capacitação
dos empresários de turismo lo-
cais para a retomada do turis-
mo.

“A parceria com o Sebrae-SP
para a certificação das empre-
sas de ecoaventura é funda-
mental para a qualificação da
prestação de serviços turísticos
no Estado. Integra um proces-
so vigoroso que vincula a
capacitação e a educação como
basilares para o desenvolvi-
mento contínuo do setor em
São Paulo”, diz o secretário de

Circuito Litoral Norte de
São Paulo participa do
Seminário Técnico do

Programa SP Ecoaventura

Turismo e Viagens do Estado de
São Paulo, Vinicius Lummertz.

O seminário e um importante
passo para as empresas das cin-
co cidades do Litoral Norte de
São Paulo (Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São
Sebastião e Ubatuba) se ade-
quarem às normas e
certificações e, a partir deste
encontro, assinarem um termo
de adesão ao programa.

“O Circuito Litoral Norte segue
executando seu plano regional
de turismo capacitando e quali-
ficando o trade junto com enti-
dades parceiras para melhorar
sua oferta turística e então atrair
um público mais qualificado e
com estadias mais longas na re-

gião turística. O destino já reto-
mou sua promoção e esses no-
vos produtos estão sendo bem
recebidos pelos visitantes”, fina-
liza o presidente Interino do con-
sórcio, Gustavo Monteiro.

As inscrições para os empresá-
rios da região estão abertas e
podem ser feitas pelo link https:/
/forms.gle/GRze4G9fLyXUob2c9

Serviço

Seminário Técnico do Progra-
ma SP Ecoaventura

Data: 22 de setembro de 2021
Horário: das 9 às 13 horas
Plataforma Zoom
Inscrições: https://forms.gle/

GRze4G9fLyXUob2c9

Fiscalização

Equipes de fiscalização, com
o apoio da Polícia Militar,

Polícia Rodoviária Estadual e
prefeituras, averiguaram 339

veículos e aplicaram 33
autuações

A EMTU - Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos,
em conjunto com a Polícia Mili-
tar do Estado de São Paulo, tem
realizado operações contra o
transporte coletivo de passagei-
ros não autorizado nos municí-
pios da Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte,
especialmente com base em de-
núncias específicas de operado-
res devidamente autorizados.

Os agentes averiguam carros,
vans, micro-ônibus e ônibus que
fazem o transporte
intermunicipal metropolitano
com o objetivo de combater o
transporte irregular de passagei-
ros, oferecendo mais segurança,
qualidade e eficiência aos cida-
dãos que utilizam o sistema
metropolitano.

Os veículos autorizados passam
por inspeções periódicas nas
quais são verificados mais de
400 itens, os condutores são
treinados periodicamente, bem
como são atendidas todas as
normas do Código de Trânsito
Brasileiro e aquelas determina-
das pela Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos. Os veí-
culos não autorizados não cum-
prem essas normas e não há
qualquer garantia da sua proce-
dência.

Além disso, as empresas do
sistema regular são titulares
da concessão, logo precisam
cumprir normas contratuais,
inclusive em relação ao com-
bate da transmissão do
coronavírus, ao passo que os
veículos clandestinos operam

Operações da EMTU em 2021
apreenderam 33 veículos irregulares

na Região Metropolitana do
Vale do Paraíba / Litoral Norte

de forma precária e em con-
corrência ruinosa já que não
cumprem qualquer requisito
da legislação.

No ano de 2021, até agosto,
foram realizadas 71 ações que
resultaram em 339 aborda-
gens para averiguação e na
apreensão de 33 veículos. Em
agosto deste  ano foram
contabilizadas 12 operações
de “bl i tz”  na RMVPLN,
totalizando 21 abordagens
que resul taram em c inco
apreensões de veículos. As
multas aplicadas para esses
casos podem chegar a Riþ
5.212,22.

Além dos veículos apreendi-
dos desde o início de 2021, as
equipes de fiscalização aplica-
ram 10 autuações para opera-
dores de linhas metropolitanas
em situação regular, mas que
cometeram algum tipo de in-
fração.

Em todo o ano de 2020, a
EMTU contabilizou na região
124 operações e 871 aborda-
gens, que resultaram em 60
apreensões de veículos em si-
tuação irregular.

Sobre a EMTU - V inculada à
Secretaria dos Transportes Me-
tropolitanos, a Empresa Me-
tropolitana de Transportes Ur-
banos de São Paulo (EMTU) é
controlada pelo Governo de
São Paulo. Fiscaliza e regula-
menta o transporte metropo-
litano de baixa e média capa-
cidade nas cinco regiões me-
tropolitanas do Estado: São
Paulo, Campinas, Sorocaba,
Baixada Santista e Vale do
Paraíba / Litoral Norte. Juntas,
as áreas somam 134 municípi-
os.

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

A Prefeitura de Ubatuba defi-
niu a criação de um grupo de
trabalho intersetorial para arti-
cular as ações de combate às
ocupações irregulares de áreas
públicas e de preservação per-
manente. A força tarefa será
composta por representantes
das secretarias municipais de
Urbanismo, Meio Ambiente,
Infraestrutura, Assuntos Jurídi-
cos, Assistência Social, Habita-
ção, Segurança e Defesa Civil,
além do Gabinete da Prefeita, do
Conselho Tutelar e da Guarda
Municipal.

Os detalhes foram discutidos
em reunião realizada na manhã
de quarta-feira, 8, com a prefeita
Flavia Pascoal (PL). “A intenção
é coibir novas invasões e
monitorar as invasões existen-
tes”, destaca a secretária de Ha-
bitação, Silvana Caccin D’Angelo.
“Nesses locais há parcelamento
irregular do solo e pessoas lu-
crando em cima de famílias que
terão suas casas demolidas. Tra-
ta-se de ato criminoso em áreas
que não são passíveis de regu-
larização e que não se encon-
tram dentro de nenhum plane-
jamento urbanístico, causando
dano ambiental, degradação do
meio ambiente, esgoto a céu
aberto, falta de iluminação, fal-
ta de água. Além de ser
parcelamento irregular, os locais
não permitem quaisquer condi-
ções de sobrevivência”, comple-
ta D’Angelo.

“Além de articular as atividades
que já estão em andamento, a
expectativa é que o grupo de-
senvolva novas ações como, por
exemplo, um trabalho conjunto
com a Polícia Ambiental, a Polí-
cia Rodoviária Federal e o Minis-

Prefeitura cria grupo de
trabalho de combate a
invasões irregulares

tério Público”, explicou o asses-
sor de Relações Federativas,
Thiago Gigliotti.  “Queremos
conter esse avanço com os pou-
cos recursos humanos e finan-
ceiros que temos”, completou.

Parcerias

O monitoramento das invasões
está sendo feito por meio do
convênio com o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais
(Inpe), que tem satélites que
produzem imagens em tempo
real e que, a cada cinco dias,
mostram informações sobre no-
vas invasões. Isso agiliza a iden-
tificação de núcleos irregulares
e áreas de preservação e permi-
te o envio da equipe de fiscali-
zação diretamente ao local onde
é constatada uma invasão.

“A expectativa é intensificar as
ações em campo com a equipe
montada e já com equipamen-
tos como tratores e caminhões
para fazer as demolições neces-
sárias de novas invasões”, infor-
mou a secretária.

Outra ação em discussão é o
estabelecimento de parceria
entre a Prefeitura de Ubatuba e
a Polícia Ambiental para a reali-
zação de atividade delegada de
fiscalização ambiental.

“As ações demolitórias nos 8
meses da atual gestão já supe-
ram o total de demolições de
construções irregulares feitas
nas últimas duas gestões da pre-
feitura”, destacou Gigliotti.

Secretária alerta população

sobre golpe

A secretária de Habitação aler-
ta que há profissionais oferecen-
do serviços à população residen-
te em áreas onde não cabe pro-
cedimento de regularização por
serem de ocupação recente.

“As ocupações têm marco tem-
poral. Somente são permitidas
regularizações em áreas que
existiam antes de 22 de dezem-
bro de 2016, conforme a lei
13.465/2017. Assim, o que foi
ocupado depois não é passível
de regularização”, explicou
D’Angelo.

“Se um profissional oferece tra-
balho em uma área recente, não
consolidada, a pessoa que con-
trata está sendo ludibriada. É
preciso tomar muito cuidado
com esse tipo de proposta e vir
consultar a prefeitura”, agregou.

A equipe da Prefeitura conti-
nua a realizar o processo de re-
gularizações. Já foram feitas
mais de 50 visitas e reuniões em
núcleos que têm entre 50 e 100
famílias. Nesses encontros, é
explicado onde e a quem cabe a
regularização, o mínimo de
infraestrutura necessário, os
projetos existentes para levar
água, entre outros aspectos.

“Estamos retomando alguns
núcleos antigos e que estavam
parados há muito tempo na pre-
feitura, além de acompanhar
novos processos. É um trabalho
contínuo já que cerca de 80% da
cidade é irregular,
correspondendo a mais de 50
mil imóveis”, informou a secre-
tária.

Núcleos em processo de regu-

larização

A previsão é a de concluir ain-
da em 2021 a regularização de
alguns núcleos como
Marafunda, Colônia de Férias,
Rua Sena e um pouco do Uba-
tumirim. Outros em andamento
estão bem adiantados, como rua
José Pedro e Rio Escuro. “So-
mente neste ano, mais de 2 mil
pessoas foram cadastradas. Em
alguns núcleos não conseguire-
mos entrar com a titulação (ma-
trícula) neste ano mas já conse-
guiremos fazer a parte de
infraestrutura com 120 ligações
de água que não eram permiti-
das no Bela Vista. Também tra-
balhamos para ligar água na Ca-
choeira dos Macacos e
Sesmarias, ação que integra o
projeto de regularização”, fina-
lizou D’Angelo.

Jornal A Cidade: Há 35 anos levando informação com credibilidade e transparência.

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190

Atividades serão retomadas

na quarta-feira,

15 de setembro

A Prefeitura de Ubatuba infor-
ma que o expediente do Paço
Municipal será encerrado às 17
horas desta sexta-feira, 10, para
o feriado municipal prolongado
em comemoração à Paz de
Iperoig (14 de setembro). O ex-
pediente será retomado nor-
malmente na quarta-feira, 15, às
8 horas. Confira como ficam os
demais serviços.

Unidades de Saúde

Todos os postos da Estratégia
de Saúde da Família (ESF) funci-
onam normalmente até às 17
horas da sexta-feira, 10, e rea-
brem normalmente na quarta-
feira, 15, a partir das 7 horas.

Os polos de vacinação contra
a Covid-19 também estarão fe-
chados nos dias 13 e 14 de se-
tembro. Na quarta-feira, 15, a
vacinação será retomada nos
polos Ipiranguinha, Igreja São
Francisco (Centro) e Paróquia
Imaculada Conceição (Perequê-
Açu) em primeira dose, bem
como Maranduba (somente se-
gunda dose), conforme o calen-
dário regular de funcionamen-
to.

Atualmente, estão sendo vaci-
nadas as pessoas de 12 a 17
anos em primeira dose e pesso-
as  que tomaram vacina
Astrazeneca há 12 semanas ou
mais ou Coronavac há 28 dias.

A vacinação dos profissionais
da Educação que receberam a
primeira dose da vacina contra
a Covid-19 das marcas Pfizer ou
Astrazeneca será realizada na
Etenf – Escola Técnica de Enfer-

Confira o expediente da Prefeitura
de Ubatuba para o feriado

municipal da Paz de Iperoig
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Parceria

magem para receber a segunda
dose nos dias 15, 16 ou 17 de
setembro. Mais informações no
link: https://www.ubatu-
b a . s p . g o v . b r / n o t i c i a s /
educacao2adosepfastr/

Permanecem abertos durante
todo o feriado o Pronto Atendi-
mento da Maranduba, com fun-
cionamento diário 24 horas, e o
Pronto Atendimento do
Ipiranguinha 12 horas, que está
funcionando na UBS Cícero Go-
mes, 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 atendi-
mento diário regular 24 horas.
Em caso de emergências, acio-
ne o SAMU – Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência – pelo
192.

A V igi lância em Saúde de
Ubatuba lembra que os proto-
colos 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.

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

Coleta de Lixo

Realizada pela Sanepav, a cole-
ta do lixo funciona com a pro-
gramação prevista nos bairros
em dias e horários normais, sem
alteração. Confira o calendário
atualizado em: https://
www.ubatuba.sp.gov.br/desta-
ques/coletalixo2021/

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Governo de SP entrega 115

veículos para Procons munici-

pais que irão reforçar atuação

em defesa do consumidor para

desenvolverem atividades de

fiscalização e atendimento

Na tarde de quarta-feira (8)
após cerimônia realizada no
Memorial da América Latina,
foram formalizadas a entrega de
115 veículos aos municípios que
vão auxiliar o trabalho de uni-
dades do Procon no estado.

Ubatuba está entre as cidades
que receberam um veículo. O
Drº Luiz Augusto Martins Rocha,
Diretor do Procon de Ubatuba,
após acompanhar a solenidade,
recebeu a doação do veículo
para a cidade que representa
mais uma conquista da gestão
Flavia Pascoal.

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia participou da cerimônia
que contou com a presença do
Secretário da Justiça e Cidada-
nia, Fernando José da Costa, e
do diretor executivo do Procon-
SP, Fernando Capez.

“Essa é mais uma ação
municipalista de um governo
que trabalha em parceria com as
prefeituras. Equipar os nossos
Procons é apoiar a cidadania”,
afirmou o Vice-Governador

Esta é a primeira vez que o
Procon-SP fornece veículos ofi-
ciais para os órgãos municipais

Ubatuba recebe veículo para o Procon

conveniados, que antes utiliza-
vam veículos cedidos pelas pre-
feituras. Os novos equipamen-
tos, um total de 115 viaturas,
serão utilizados para o desenvol-
vimento de atividades de fisca-
lização do mercado e de orien-
tação e atendimento ao consu-
midor.

“Quando este governo se ini-
ciou, havia dois convênios for-
mulados. Já aumentamos em
160 e continuaremos ampliando
para aumentar a capilaridade da
atuação dos Procons munici-
pais”, lembrou o Diretor Execu-
tivo do Procon-SP, Fernando
Capez.

O recurso para a compra dos
veículos, no valor total de R$ 6,2
milhões, foi garantido por emen-
da parlamentar do Deputado
Federal Celso Russomano que
teve como finalidade fortalecer

a estrutura dos Procons Munici-
pais do Estado de São Paulo. A
execução da emenda parlamen-
tar deu-se por Termo de Convê-
nio firmado entre Procon-SP e
Secretaria Nacional de Defesa do
Consumidor (SENACON), vincu-
lada ao Ministério da Justiça.

“Estamos aqui por uma impor-
tante parceria entre os poderes
Executivo e Legislativo, com a
entrega de 115 viaturas para os
Procons. Além de um serviço
digitalizado, agora temos a pre-
sença das viaturas, a demonstra-
ção para a população da defesa
do consumidor”, reforçou o Se-
cretário de Justiça e Cidadania,
Fernando José da Costa.

Municipalização da defesa do

consumidor

O Procon-SP, primeiro a
implementar a municipalização
de órgãos de defesa do consu-
midor, conta hoje com mais de
270 cidades conveniadas. A
Municipalização da Defesa do
Consumidor é importante para
estabelecer um intercâmbio de
informações entre órgãos ofici-
ais e aprimorar o atendimento
ao cidadão por meio dos servi-
ços de orientação e atendimen-
to prestados pelo Procon, garan-
tindo valorização e respeito à
cidadania.

Com o convênio, a Fundação
Procon-SP garante ao Procon
municipal capacitação do corpo
técnico, suporte técnico e
operacional permanente, forne-
cimento de material educativo e
de manuais de procedimentos,
além de apoio na infraestrutura
– como mobiliário, equipamen-
tos de informática e custeio de
despesas para viabilizar a parti-
cipação dos Procons
conveniados nos cursos de
capacitação técnica.
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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

Prefeitura de
Ubatuba convoca
profissionais da

Educação a tomar
segunda dose

contra a Covid-19

De 15 a 17 de setembro,
expectativa é vacinar um total de

1.030 pessoas que receberam
Astrazeneca ou Pfizer

A Prefeitura de Ubatuba convoca
profissionais da Educação que rece-
beram a primeira dose da vacina
contra a Covid-19 das marcas Pfizer
ou Astrazeneca a comparecer na
Etenf – Escola Técnica de Enferma-
gem para receber a segunda dose
nos dias 15, 16 ou 17 de setembro.

A expectativa é vacinar um total
de 1.030 profissionais da Educação
de 18 a 46 anos, sendo 835 na faixa
etária de 18 a 44 anos que recebe-
ram a Pfizer e 195 de 45 a 46 anos
que receberam a Astrazeneca.

O grupo de profissionais da Edu-
cação inclui: professoras/es da Edu-
cação Básica, merendeiras, auxilia-
res de serviços gerais, secretárias de
escola, diretoras e vice-diretoras,
coordenação pedagógica, agentes
administrativos, monitores e agen-
tes educacionais.

Além do documento com foto, é
obrigatório apresentar o cartão de
vacina comprovando o recebimen-
to da primeira dose na Etenf. Aten-
ção: pessoas que estiverem apre-
sentando sintomas gripais deverão
aguardar para tomar a segunda
dose.

A Etenf fica na rua Cunhambebe,
468, Centro, e o horário da vacina-
ção será das 8h30 às 12 horas e das
13 às 16 horas.

A Vigilância em Saúde destaca que
é fundamental tomar a segunda
dose para melhorar a imunização
frente às variantes do vírus da
Covid-19 e garantir maior proteção
contra formas graves da doença.

Para evitar aglomerações, os pro-
fissionais deverão se dirigir à Etenf
no dia indicado segundo o local em
que trabalham. Confira abaixo:

15/09 – QUARTA-FEIRA

APAE
CAMILA CAÇAPAVA
CEI ANA PAULA DO PRADO
CEI IRMÃ SOFIA R. DE LIMA
CEI MARIA LÚCIA (TIA BABÁ)
CEI PROF. CURSINO (ESTUFA 2)
CEI TIA HELÔ (SUMARÉ)
CEMPRI
COLEGIAL MV
COLÉGIO DOMINIQUE
COOPERATIVA
CRECHE FRANCISQUINHO
CRIARTE
EMEI IDALINA GRAÇA
EMEI JUDITH CABRAL DOS SAN-

TOS
EMEI PROFª BESSIÊ F. OSÓRIO DE

OLIVEIRA
EMEI PROFª DINORAH PEREIRA

DE SOUZA
EMEI PROFª HELENA MARIA MEN-

DES ALVES
EMEI PROFª MARIA ALICE LEITE

DA SILVA
EMEI PROFº JOAQUIM LUÍS BAR-

BOSA

RESPEITE O TRÂNSITO,
SEJA RESPONSÁVEL, PEDALE

COM MUITA ATENÇÃO.

EMEI THEREZA DOS SANTOS
ETEC
GAIA
JARDIM PRIMAVERA
OBJETIVO

16/09 – QUINTA-FEIRA

EMEI PROFº JOSÉ CARLOS PEREI-
RA

CEI TEREZINHA FERNANDES ROSSI
CEI LUIZA BASÍLIO DOS SANTOS
CEI MONIQUE MUNIZ DE CARVA-

LHO
EMEI PROFº RICHARD JUAREZ

GOBBI
CEI PROFº JOSÉ HERCULES

CEMBRANELLI
EMEI PROFª ALBA REGINA T. DA

SILVA
EM JOSÉ BELARMINO SOBRINHO
EM PRES. TANCREDO DE ALMEIDA

NEVES
EM PROFº ALTIMIRA SILVA

ABIRACHED
EM PROFº ERNESMAR DE OLIVEI-

RA / FORTALEZA
EM MADRE MARIA DA GLÓRIA
EM PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
EM NATIVA FERNANDES DE FARIA
EM MAESTRO PEDRO ALVES DE

SOUZA
EM SEBASTIANA LUIZA DE OLIVEI-

RA PRADO
EM PROFª MARIA DAS DORES

SANTOS CARPINETTI
EM PROFª VIRGÍNIA MELLE DA

SILVA LEFÉVRE
EM AGOSTINHO ALVES DA SILVA
EM SR. JOÃO ALEXANDRE
EM PROFº HONOR FIGUEIRA
EM PREF. SILVINO TEIXEIRA LEITE
EM PROFª MARIA DA CRUZ

BARRETO
EM MANOEL INOCENCIO
EM PROFª MARIA DA CRUZ OLI-

VEIRA
EM PROFª MARIA JOSEFINA

GIGLIO DA SILVA
EM PROFª OLGA RIBAS DE

ANDRADE GIL
EM PROFª RENATA CASTILHO DA

SILVA
EM PROFª MARINA SALETE N. DO

AMARAL
EM PROFº JOSÉ DE SOUZA

SIMEÃO
EM GOV. MARIO COVAS JUNIOR
EM PROFº IBERÊ ANANIAS

PIMENTEL
EMEI MARIA DO CARMO
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)
DE UBATUBA

FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS ES-
TADUAIS NO MUNICÍPIO (COM EX-
CEÇÃO DE PROFESSOR)

17/09 – SEXTA-FEIRA

OUTROS
MUNICIPAIS – FUNCIONÁRIOS E

TERCEIRIZADOS
TODAS AS ESCOLAS ESTADUAIS –

SÓ PROFESSORES

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Nutrição

Juliana Vieira também fala sobre as principais causas da prisão

de ventre

A prisão de ventre ou constipação intestinal atinge cerca de 16%
da população em todo o mundo e pode afetar indivíduos de qual-
quer idade. Segundo a nutricionista, Juliana Vieira, o problema tem
diversas causas.

Uma delas é uma quantidade insuficiente de fibras ingeridas re-
gularmente. Outro fator é a ingestão de pouca água, sedentarismo
e até alguns medicamentos.

“A prisão de ventre ainda está associada a doenças do cólon e do
reto, como diverticulose, hemorroidas, fissuras anais e câncer
colorretal. Estresse, depressão e ansiedade são outras ocorrências
capazes de interferir nos hábitos intestinais”, explica a nutricionista.

Segundo Juliana, quem sofre com a prisão de ventre deve incluir
alguns alimentos no cardápio.

“Alimentos ricos em fibras; frutas como mamão; hortaliças e io-
gurte probiótico. Deve-se ingerir de 25 a 35 gramas distribuídas ao
longo do dia. Além disso, a pessoa deve beber no mínimo 2 litros
de água por dia”, lista a profissional, que também elencou alimen-
tos e bebidas que devem ser evitados:

“Alimentos ricos em gordura saturada, gordura trans, açúcar e
sódio. Em relação às bebidas, é importante prestar atenção ao con-
sumo daquelas com quantidades excessivas de açúcar, como refri-
gerantes e xaropes; cafeína, como chás e café; e sódio, como refri-
gerantes diet e isotônicos”.

A nutricionista também ensina a receita de um suco para soltar o
intestino

Suco de mamão, ameixa e aveia

1/2 mamão,
1 ameixa-preta,
1 copo de 200 ml de leite vegetal
1 colher de sopa de aveia em flocos
1 colher de sopa de óleo de coco
Bater tudo no liquidificador e tomar em seguida

Nutricionista
ensina receita de

um suco para soltar
o intestino

Prevenção Alerta

Editorial é apelo por ações

antes de várias reuniões entre

líderes globais; segundo o

BMJ, nunca antes tantas

publicações de saúde se

reuniram para fazer a mesma

declaração

A saúde humana já está sendo
prejudicada pela crise climática
e os impactos podem se tornar
catastróficos e irreversíveis, a
menos que os governos façam
muito mais para lidar com o
aquecimento global, disseram
os editores de mais de 230 re-
vistas médicas em um editorial
conjunto publicado nesta segun-
da-feira (6).

O editorial aponta para liga-
ções estabelecidas entre a crise
climática e uma série de impac-
tos adversos à saúde nos últimos
20 anos.

Entre os impactos, segundo os
editores, estão o aumento nas
mortes por calor, desidratação e
perda de função renal, câncer de
pele, infecções tropicais, proble-
mas de saúde mental, complica-
ções durante gravidez, alergias
e doenças cardíacas e pulmona-
res e mortes associadas a eles.

“A saúde já está sendo prejudi-
cada pelo aumento da tempera-
tura global e pela destruição do
mundo natural, uma situação
para a qual os profissionais de
saúde vêm chamando a atenção
há décadas”, diz o editorial.

O documento alerta ainda que
o aumento das temperaturas
médias globais de 1,5º C acima
dos níveis pré-industriais e a
perda de biodiversidade trazem
o risco de “danos catastróficos
à saúde que serão impossíveis
de reverter”.

Governos ao redor do mundo
estão traçando planos para ten-
tar conter o aumento da tempe-
ratura global para evitar o agra-
vamento dos impactos das mu-
danças climáticas – meta que o
editorial disse não ir longe o su-
ficiente para proteger a saúde
pública. O aquecimento já está
em torno de 1,2° C.

“Apesar da preocupação neces-
sária do mundo com a Covid-19,
não podemos esperar que a
pandemia passe para reduzir ra-
pidamente as emissões”, escre-
veram os autores, pedindo aos
governos uma resposta à crise
climática com o mesmo espírito
de “financiamento sem prece-
dentes” dedicado à pandemia.

O periódico BMJ, com sede no
Reino Unido, disse que “nunca

Mais de 230 jornais
médicos alertam que
aquecimento global

pode ser ‘catastrófico’
para a saúde

antes” tantas publicações de
saúde se reuniram para fazer a
mesma declaração, “refletindo a
gravidade da emergência da
mudança climática que o mun-
do enfrenta agora.”

Os autores também alertaram
que o objetivo de atingir um pa-
tamar onde o mundo não emite
mais gases do efeito estufa do
que remove da atmosfera con-
tava com uma tecnologia não
comprovada para tirar gases
como o dióxido de carbono da
atmosfera.

Eles acrescentaram que é mais
provável que o aquecimento
global ultrapasse 2° C, um limi-
te que os cientistas do clima di-
zem que traria eventos climáti-
cos extremos catastróficos – en-
tre outros impactos para a vida
humana, animal e vegetal.

Segundo os editores, apenas
instar o mundo e a indústria de
energia a fazer a transição dos
combustíveis fósseis para os
renováveis   fica aquém da ação
necessária para enfrentar o de-
safio da crise climática.

Apelo por ações de líderes glo-

bais

O editorial foi publicado como
um apelo à ação antes de várias
reuniões entre líderes globais
para discutir e negociar ações
sobre a crise climática, incluin-
do a Assembleia Geral da ONU
na próxima semana, uma confe-
rência sobre biodiversidade em
Kunming, na China, em outubro
e conversas sobre o clima
cruciais em a cidade escocesa de
Glasgow em novembro.

Entre as principais questões cli-
máticas que devem ser aborda-
das nestes eventos está a meta
de redução de 1,5° C, que esta-
belece uma data final para o uso
do carvão e a proteção da
biodiversidade – tanto terrestre
quanto marítima.

“A maior ameaça à saúde pú-
blica global é o fracasso contí-
nuo dos líderes mundiais em
manter o aumento da tempera-
tura global abaixo de 1,5° C e
restaurar a natureza. Mudanças
urgentes em toda a sociedade
devem ser feitas e levarão a um
mundo mais justo e saudável”,
disseram os autores do editori-
al.

“Nós, como editores de revis-
tas de saúde, pedimos que go-
vernos e outros líderes ajam,
marcando 2021 como o ano em
que o mundo finalmente muda
de rumo”.

Emissões de gases afetam o meio ambiente e impactam direta-

mente nas mudanças climáticas

Editais & Comunicados
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O aumento no preço da batata (34,74%) é consequência redução da oferta disponível no mercado e do realinhamento de preços
em relação ao mês de julho, quando havia excesso de oferta.

As geadas no início do mês de agosto também contribuíram para a redução da oferta e o aumentono preço do produto. Cabe
destacar que há uma nova safra chegando ao mercado o que pode contribuir para a redução nos preços do produto já nas primeiras
semanas de setembro.

A elevação no preço do café é consequência da redução da produção com a seca intensa em 2021 e as geadas do início de
agosto. Para a CONAB Companhia Nacional de Abastecimento(Conab), a safra atual não deve ultrapassar 48,8 milhões de sacas de
60 kg de grãos, redução de 22,6% em relação ao período anterior (fonte: Agência Brasil https://agenciabrasil.ebc.com.br/ economia/
notícia/2021-08/quebra-da-safra-e-exportacoes-devem-elevar-o-preco-do-cafe-em-ate40).

O açúcar também figura entre os produtos com maior preço nos últimos cinco meses, o que é consequência da maior elevação
dos preços internacionais do produto e da queda da produção de cana-de-açúcar no Brasil, reflexo da seca mais intensa em 2021.
Consequentemente ocorreu a redução da oferta de cana-de-açúcar, o que provocou o aumento dos preços dos seus derivados
como o açúcar e o etanol (produto que não é objeto dessa pesquisa).

O preço da banana apresenta alta após três meses consecutivos de queda, resultado da redução da oferta com o clima mais frio
(geadas) que provou a redução da produção nas regiões Sul e Sudeste.

A redução no preço do tomate é consequência do aumento da oferta disponível no mercado e do realinhamento de preços em
relação ao mês de julho. Nos últimos três meses há um efeito gangorra na oferta e preço dos produtos, as variações da produção
resultam na variação dos preços.

O arroz que foi um dos grandes vilões da cesta alimentar em 2020, no entanto, o produto apresentou redução no preço pelo
terceiro mês consecutivo. Esse resultado é consequência da maior oferta do produto no mercado com o aumento da produção e
das importações.

A novidade do mês foi a redução no preço da carne bovina. Esse resultado é consequência da queda no preço do boi gordo no
mercado brasileiro com a estabilização do mercado externo e as dificuldades de demanda no mercado interno. Segundo o Centro
de Estudos Avançados em

Economia Aplicada (Cepea), o preço do boi gordo teve redução de -2,03% (Fonte: https://cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-
gordo.aspx)

O que esperar para setembro
Em setembro dois fatores podem contribuir para as variações nos preços. A suspensão temporária das exportações de carne

para a China pode provocar redução nos preços do produto no mercado interno. Um outro fator a ser observado será o impacto no
aumento nos preços da energia e combustíveis, que pode contribuir para a alta no preço de alguns produtos. Será necessário
aguardar a pesquisa de setembro para verificar os resultados.

Cesta Básica do Litoral Norte aumentou
4x mais que a inflação no último ano

O preço da cesta básica no mês de agosto no Litoral Norte aumentou em todos os municípios.
É o que aponta a pesquisa da Cesta Básica Alimentar realizada pelo Centro Universitário Módulo e a

Faculdade de São Sebastião – FASS, duas instituições do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, desde
janeiro de 2018, nos quatro municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo: Caraguatatuba, Ilhabela,
São Sebastião e Ubatuba. A pesquisa utiliza metodologia similar à aplicada pelo DIEESE – Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos -em São Paulo para verificar os preços e as
variações de 13 produtos básicos de alimentação. O objetivo da pesquisa é identificar a variação dos
preços dos produtos que compõe a Cesta Básica Alimentar nos municípios do Litoral Norte do estado
de São Paulo. A coleta de preços é feita mensalmente em 12 supermercados, 3 em cada um dos muni-
cípios.

A Tabela 1 indica a variação nos preços da cesta básica nos quatro municípios no mês de agosto, em
relação ao mês de julho. Entre os municípios as variações foram: Caraguatatuba (+ 1,90%), Ilhabela
(+1,36%), São Sebastião (+ 0,42%) e Ubatuba (+ 1,56%). A média dos preços nos municípios aumentou
de R$ R$ 595,13 em julho, para R$ 603,10 em agosto (maior preço da cesta na história da pesquisa),
alta de 1,34%, muito semelhante variação do mês de julho de + 1,29%.

Dos 13 produtos que compõe a cesta, em agosto, 9 apresentaram alta nos preços e 4 apresentaram
recuo na comparação com os preços do mês de julho, conforme apresentado na Tabela 2. Os produtos
que apresentaram maiores altas no mês de agosto foram: batata (34,74%), café (+ 14,81%) e banana (+
10,12%). Enquanto os produtos que apresentaram maiores reduções foram: tomate (- 4,78%), arroz (-
3,11%) e carne (- 2,07%).As principais variações são consequência da sazonalidade típica dos produtos
agrícolas. De um modo geral os produtos que apresentaram maior variação em julho são aqueles com
a maior variação em agosto, mas com sinais trocados. Por exemplo, o tomate que foi o produto com
maior alta em julho, apresentou a mais forte redução em agosto. A batata foi o produto com a mais
expressiva redução em julho e apresentou a maior alta em agosto. Variação semelhante ocorre com a
banana, redução em julho e alta em agosto. Há casos como do café, açúcar e manteiga com alta mais
elevada nos dois últimos meses. Essas variações são melhor explicadas na sequência.

Resultados nos últimos 12 meses

A variação nos preços dos produtos da cesta básica nos últimos 12 meses exclui fatores sazonais como a alta e a baixa temporada,
características dos municípios litorâneos ou variações decorrentes dos períodos do ano como safra e entressafra, típicas dos produtos
agropecuários.

A comparação anual, conforme Tabela 3, aponta o aumento de preços da cesta básica no mês de agosto de 2021 em comparação
a agosto de 2020. O preço da cesta básica aumentou nos quatro municípios do Litoral Norte, em Caraguatatuba (+ 28,00%),
Ilhabela (+ 24,95%), São Sebastião (+ 24,01%) e Ubatuba (+ 28,56%). Nos últimos 12 meses os preços da cesta apresentaram
variação de + 25,32%, muito superior em relação a prévia da inflação nacional que é Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-15), cuja variação nos últimos nos últimos 12 meses (de agosto 2020 a agosto de 2021) foi de 9,13%. Ou seja, a cesta
aumentou quase três vezes a inflação nos últimos 12 meses.

Dos 13 produtos que compõe a cesta, em agosto, 9 apresentaram alta nos preços e 4 apresentaram recuo na comparação com
os preços do mês de julho, conforme apresentado na Tabela 2. Os produtos que apresentaram maiores altas no mês de agosto
foram: batata (34,74%), café (+ 14,81%) e banana (+ 10,12%). Enquanto os produtos que apresentaram maiores reduções foram:
tomate (- 4,78%), arroz (- 3,11%) e carne (- 2,07%).As principais variações são consequência da sazonalidade típica dos produtos
agrícolas. De um modo geral os produtos que apresentaram maior variação em julho são aqueles com a maior variação em agosto,
mas com sinais trocados. Por exemplo, o tomate que foi o produto com maior alta em julho, apresentou a mais forte redução em
agosto. A batata foi o produto com a mais expressiva redução em julho e apresentou a maior alta em agosto. Variação semelhante
ocorre com a banana, redução em julho e alta em agosto. Há casos como do café, açúcar e manteiga com alta mais elevada nos
dois últimos meses. Essas variações são melhor explicadas na sequência.

Em 2021, os preços da cesta básica apresentam ritmo de crescimento menor em comparação ao observado em 2020. No entanto,
os preços dos alimentos continuam altos nos últimos 12 meses, com variação muito superior à inflação média ou ao aumento do
salário mínimo. Há preocupação quanto a uma possível alta nos próximos meses em decorrência do frio rigoroso na última semana
de julho e nos primeiros dias de agosto e do aumento no preço dos combustíveis e da energia elétrica. As geadas podem ter
comprometido a produção agrícola nas regiões sul e sudeste. E a elevação nos preços dos combustíveis e da energia elétrica
podem aumentar os custos de produção.

A Tabela 5 apresenta a variação dos preços nos últimos 12 meses no Litoral Norte.

O aumento nos preços dos alimentos básicos é muito preocupante, pois atinge mais diretamente a população com menor renda,
que gasta proporcionalmente mais recursos na aquisição desses bens. A inflação dos pobres é maior que a inflação média,
considerando a redução do poder de compra daqueles que ganham menos. Por exemplo, quem ganha salário mínimo teve reajuste
de 5,25%, enquanto o custo da cesta básica teve elevação de 25,32%, quase cinco vezes mais.

Entre os 13 produtos que compõe a cesta básica alimentar que apresentaram maiores variações positivas nos últimos 12 meses,
há destaque para o tomate (+ 64,36%), café (+ 62,52%), óleo de soja (+56,35%), açúcar (+ 49,80%) e carne bovina (+36,35%). O
único produto que apresentou redução nos preços nos últimos 12 meses foi a banana (- 0,94%).

O Gráfico 2 aponta a variação nos preços da cesta básica nos últimos 12 meses. O destaque é o preço da cesta alimentar no
segundo semestre de 2020, saindo de R$ 477,44 em agosto para R$ 581,59 em dezembro. E em 2021 há uma estabilidade nos
preços no patamar elevado, destaque para o preço de agosto de 2021, o maior valor da série histórica.

Pesquisa da Cesta Básica Alimentar
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Coleta de lixo

Habilitação

Acontece na cidade

Devido ao fato de o
cronograma de alterações da
área da orla não estar disponí-
vel ate a data da realização da
Feira das Nações do Rotary Club
de Ubatuba, o presidente do clu-
be, Jurandiau Lovizaro e a comis-
são de organização da feira esti-
veram em reunião com a Prefei-
tura e com a Fundart, ficou de-
cidido um novo local, será no
esplendor da Praça 13 de Maio,
uma opção nova e que ira con-
tar com maior participação da
nossa população que ao sair do
super mercado ou se dirigir ao
terminal de ônibus, poderá dar
uma passada na Feira da Na-
ções, além do intenso fluxo das
pessoas que circulam não cen-
tro da cidade, todos poderão
colaborar com as entidades par-
ticipantes se deliciando com pra-
tos típicos de diversas nações do
mundo. Até a questão de esta-
cionamento de veículos já esta
sendo resolvida, e será de for-
ma gratuita.

Nesses tempos de pandemia, a
organização da feira pensou em
tudo, inclusive na forma da ven-
da dos pratos, as barracas foram
reduzidas em tamanho adequa-
das as novas normas sanitárias

Aniversariante da semana
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Feira das Nações de volta
em novo local

e uma praça de alimentação es-
tará disponível obedecendo ri-
gidamente as normas de
distanciamento social. Até mes-
mo o numero de entidades par-
ticipantes foi reduzido para que
a realização que já é um suces-
so há 32 anos em Ubatuba, seja
mais segura ainda.

Novas reuniões com as entida-
des, Prefeitura e Fundart estarão
sendo realizadas para que tudo
ocorra em perfeita harmonia e
que nossa população tenha um

evento de qualidade, pois será
um orgulho participar da primei-
ra festa após a pandemia e ter a
certeza de que tudo esta dentro
das especificações exigidas para
esse período que ainda exiges
cuidados essenciais para a não
continuação dessa situação es-
pecial que vivemos.

Com a certeza também de ser
uma nova opção de
entretimento sadio em um novo
local que o morador de Ubatuba
tanto gosta.

Quem completa idade nova na
próxima terça-feira (dia 14) é a que-
rida Maria Aparecida de Souza do
Quiosque Cavalo Marinho na Praia
Grande, estimada por todos pela
sua simpatia e capacidade, Maria é
unanimidade por todos os que fre-
quentam o quiosque, fazendo des-
sa maneira uma legião de admira-
dores.

Nesse dia ela também vai receber
o carinho de seus parentes e ami-
gos em sua residência com um chur-
rasco que só ela sabe preparar além
dos doces e bolos dos quais ela é
especialista.

Parabéns Maria Aparecida, muitas
felicidades e muitos anos de vida,
são os votos de todos que te esti-
mam muito.

Feliz aniversário Maria Aparecida!
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Poupatempo recomenda que
condutores se antecipem e

concluam a renovação utilizando
as plataformas digitais

Cerca de três milhões de motoris-
tas deixaram de renovar a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) em
São Paulo durante a pandemia. Im-
pulsionado pelo fechamento tem-
porário dos postos do Poupatempo,
durante o período mais crítico e
pela revogação dos prazos pelo
Governo Federal, o serviço, que
desde maio do ano passado está
disponível no aplicativo
Poupatempo Digital, deve ser reali-
zado neste momento, de forma re-
mota, com segurança, agilidade e
autonomia.

Para evitar correria quando os
novos prazos forem retomados, o
Poupatempo recomenda aos con-
dutores que se antecipem e conclu-
am a renovação utilizando as pla-
taformas digitais – o portal
www.poupatempo.sp.gov.br e o
aplicativo Poupatempo Digital. O
serviço também pode ser realizado
pelos canais digitais do Detran.SP.

“Temos um número muito eleva-
do de CNHs vencidas, por isso tra-
zemos esse alerta: não deixem para
a última hora. É importante que a
população aproveite as facilidades
do digital, acesse nosso portal ou
aplicativo, e regularize o documen-
to enquanto os prazos ainda estão
suspensos no estado de São Paulo.
O serviço é rápido, simples e segu-
ro. Lembrando que, quem precisa
alterar os dados da CNH, como
mudança de nome e sobrenome,
além de outras características, deve
realizar o agendamento pelos ca-
nais digitais para atendimento
presencial em uma de nossas uni-
dades”, reforça Murilo Macedo, di-
retor da Prodesp – empresa de
Tecnologia do Governo de São Pau-
lo, responsável pela administração
do Poupatempo.

Antes da pandemia de Covid-19,
com os postos do Poupatempo e
Detran.SP abertos, uma média de
287 mil renovações de CNHs eram
realizadas por mês em todo o esta-
do. De março a agosto de 2020,
quando as unidades suspenderam
o atendimento ao público durante

São Paulo tem 2,7 milhões de CNHs
vencidas durante a pandemia

Orçamento de Editais: acidadeubatuba@gmail.com

o período de maior restrição da
doença, a média caiu para 62 mil ao
mês. Após a retomada das ativida-
des e a reabertura gradual dos pos-
tos, a média mensal de renovações
permanece em aproximadamente
270 mil.

Nos sete primeiros meses de
2021, cerca de 1,8 milhão de cida-
dãos deram entrada ao processo de
renovação da habilitação. Desse
total, mais de 1,2 milhão de aten-
dimentos foram realizados de for-
ma online, pelo site e app do pro-
grama. Em julho, o serviço bateu
recorde, com 365 mil solicitações
em todos os canais – digital e
presencial.

“Com a digitalização dos serviços,
os processos para renovação de
CNH se tornaram menos burocráti-
cos, permitindo que as pessoas re-
solvessem suas pendências de for-
ma rápida e simples durante o perí-
odo de pandemia. Com a retoma-
da segura das atividades do Estado
e a possibilidade de revogação dos
prazos, nossa recomendação é que
a população faça a renovação e con-
clua o serviço o quanto antes”, des-
taca Neto Mascellani, diretor-presi-
dente do Detran.SP.

O Poupatempo disponibiliza apro-
ximadamente 150 serviços online,
com segurança e agilidade, propor-
cionando mais autonomia aos usu-
ários, que podem realizar os aten-
dimentos a qualquer momento do
dia, pelo computador ou celular.
Entre as opções, estão as de
licenciamento de veículos, consul-
ta de IPVA, carteira de trabalho, se-
guro-desemprego, acesso à cartei-
ra de vacinação contra a Covid-19,
entre outras.

Os serviços realizados

presencialmente, mediante
agendamento obrigatório, são os de
RG (primeira via e renovação com
alteração de dados), por conta da
coleta biométrica, e os do órgão
estadual de trânsito, como a trans-
ferência interestadual e mudança
nas características do veículo, além
de transferência de CNH.

Renovação da CNH

Para renovar a CNH, basta acessar
o portal www.poupatem-
po.sp.gov.br ou aplicativo
Poupatempo Digital, clicar em Ser-
viços > CNH > Renovação de CNH.
Após confirmar os dados, o moto-
rista agenda e realiza o exame mé-
dico na clínica credenciada indicada
pelo sistema.

Quem exerce atividade remunera-
da ou optar pela inclusão do EAR na
CNH, precisa passar também pela
avaliação psicológica e será
direcionado a um profissional
credenciado.

Se for aprovado nos exames, é
necessário pagar a taxa de emissão
e aguardar as orientações que se-
rão enviadas por e-mail pelo
Denatran para acessar a CNH Digi-
tal, que tem a mesma validade do
documento físico, disponível no
aplicativo Carteira Digital de Trân-
sito (CDT). Caso cidadão não rece-
ba o e-mail, também pode consul-
tar a versão digital através do site
do Poupatempo. Para evitar deslo-
camentos e proporcionar mais con-
forto e comodidade, o cidadão irá
receber o documento emitido em
casa, pelos Correios, no endereço
de cadastro do motorista junto ao
Detran.SP.

Nos meses convencionais, a
Sanepav, empresa responsável
pela coleta de resíduos sólidos
na cidade de Ubatuba recolhe,
em média, 100 toneladas de lixo
por dia operando com
cronograma especial na alta
temporada.

Este ano, pós ter funcionado
em esquema especial até 16 de
março, a Sanepav retomou o
cronograma da coleta conforme
anunciado.

Confira a seguir o cronograma
atualizado da Coleta de Lixo na
cidade – lembrando que a Pre-
feitura sempre informa previa-
mente caso haja alteração, inclu-
sive, em feriados.

A fim de manter a ordem evi-
tando que o lixo se espalhe pe-
las vias e calçadas, pede-se aos
munícipes e visitantes hospeda-
dos em casas de veraneio que
coloquem o lixo para fora so-
mente nos dias e no período a
partir do qual será coletado.

Período diurno (a partir das 6

horas)

Frequência: de segunda a sá-

bado

Bairros: Estufa II, Sertão do Sér-
gio e Sesmaria.

Frequência: segunda, quarta e

sexta-feira

Maranduba, Beira Rio (praia e
bairro), Sapezinho, Porto do
Eixo, Promove, Jd Marissol, Imo-
biliária, Cabeça de Boi, Salga,

Cronograma semanal
atualizado da coleta de lixo

Covid-19

Recanto da Lagoinha, V i la
Mariana, Vila Gonzaga,  Praia da
Fortaleza, Praia Dura, Domingas
Dias, Lázaro, Saco da Ribeira,
Barra Seca, Casanga, V i la
Itamambuca, Condomínio
Itamambuca, Morro do Tiagão,
Praia do Félix, Praia do
Prumirim, Ranário, Praia Verme-
lha do Norte, Aldeia Boa Vista,
Prumirim, Puruba (praia),
Puruba (sertão), Cambucá, Vila
Rolim, Ubatumirim (praia), Ser-
tão do Ubatumirim, Pé de Gali-
nha, Praia do Estaleiro, Praia da
Almada, Casa da Farinha, Praia
da Fazenda, Picinguaba (vila),
Camburi e Fazenda Mercúrio.

Frequência: terça, quinta e sá-

bado

Bairros: Maranduba,
Caçandoca, tabatinga, Rio da
Prata, Araribá, Sertão da Quina,
Sertão do Ingá, Monte Valério,
Rio Escuro, Corcovado, Aldeia
Renascer, Folha Seca, Perequê-

Mirim, Estufa I, Pedreira Alta,
Pedreira Baixa, Usina Velha, Su-
midouro, Taquaral e V ila
Angelim.

Período Noturno (a partir das

18 horas)

Frequência: de segunda a sá-

bado

Centro I, Centro II, Parque
V ivamar, Barra da Lagoa e
Itaguá.

Frequência: segunda, quarta e
sexta-feira

Enseada, Toninhas, Praia Gran-
de, Tenório, Vermelha do Cen-
tro e Perequê-Açu.

Frequência: terça, quinta e sá-

bado

Sumaré, Silop, Jardim Carolina,
Samambaia, Ressaca, Mato Den-
tro, Bela Vista, Marafunda, Jar-
dim Ipiranga, Emaús, Vale do
Sol, Cachoeira dos Macacos,
Horto, Figueira, Colônia de Féri-
as, Parque dos Ministérios e
Ipiranguinha.

Governo Estadual enfrenta
‘apagão’ de 2ª dose

de Astrazeneca
O estado cobra do governo

federal o envio imediato de 1

milhão de doses da

Astrazeneca para concluir

esquemas vacinais neste mês

conforme prazo em bula

O Ministério da Saúde do Go-
verno Federal deixou de enviar
cerca de 1 milhão de 2ª doses
de Astrazeneca para São Paulo,
provocando um verdadeiro
apagão de vacinas nos 645 mu-
nicípios do estado. O prazo de
aplicação destas doses começou
a vencer no dia 4 de setembro.

A Secretaria de Estado da Saú-
de cobrou na última semana o
órgão federal o envio destas do-
ses para completar o esquema
vacinal, conforme a bula do fa-
bricante e diretriz do PNI (Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções). Novo ofício foi enviado à
pasta federal na quinta-feira (9).

Além destas 1 milhão de doses,
São Paulo precisa receber cerca
de 3,2 milhões de vacinas da
AstraZeneca para concluir os es-
quemas vacinais até outubro.
Desse total, 1,4 milhão precisam
chegar até o dia 20 de setembro.
Mais 1,27 milhão devem ser re-
cebidas até a primeira quinzena
do próximo mês e outras 465 mil
até o final de outubro.

Este quantitativo total já havia
sido solicitado por meio de ofí-
cio na última quinta-feira (2),

mas não houve resposta pelo
Ministério até o momento.

Em eventual indisponibilidade
de mais remessas da
Astrazeneca, o Estado aguarda
envio imediato de doses da
Pfizer para suprir esta demanda
e concluir os esquemas em con-
formidade com a solução de
intercambialidade indicada pelo
próprio PNI do Ministério da
Saúde.

“O não envio destas doses
descumpre uma obrigação do
Ministério da Saúde das vacinas
necessárias à imunização com-
plementar das pessoas que já
tomaram a primeira dose da va-
cina. A segunda dose é funda-
mental para o enfrentamento da
pandemia e garantir proteção

total para a população”, desta-
ca Regiane de Paula, coordena-
dora do Plano Estadual de Imu-
nização (PEI).

Já o Ministério da Saúde afir-
ma que “não deve segunda
dose de vacina Covid-19 da
AstraZeneca ao estado de São
Paulo”. Segundo o governo fe-
deral, o desabastecimento te-
ria ocorrido porque o estado
utilizou parte do imunizante
destinado à segunda dose em
aplicações de primeira dose.

A consequência direta desse
impasse é os 645 municípios
do Estado ficarem sem novos
lotes da vacina Astrazeneca
para dar continuidade à imu-
nização principalmente em 2ª
dose.

Sebrae Aqui Ubatuba divulga curso sobre
venda de artesanato pela internet

Oportunidade

Atividade online acontece

na segunda-feira, 13

Estão abertas as inscrições para o curso gra-
tuito “Quer aprender a vender o seu artesa-
nato na internet?”, promovido pelo Sebrae-
SP em parceria com o ELO7. A formação será
realizada na segunda-feira, 13 de setembro,
das 19 às 21 horas.

Serão apresentadas as principais dicas e es-
tratégias para conseguir vender o artesana-
to na internet e como montar uma loja na
internet.

Para se inscrever e obter mais informações,
acesse  o  s i te  https ://sebrae.contatose-
braesp.com.br/artesanatopelainternet.

A equipe do Sebrae Aqui Ubatuba está à dis-
posição para dar suporte às inscrições. O
atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h,
na rua Dona Maria Alves, 865 – Centro.

E-mai l :  sebraeaqui@uba-tuba.sp.gov.br
Whats App (12) 3834-3436 ou pelo telefone
(12) 3834-1070.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU
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Educação
Educação em pauta

Energia elétrica

ORÇAMENTOS DE EDITAIS  DE JUSTIÇA
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

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 03/09 a 08/09.

MEC promove primeiro diagnós-
tico sobre a implementação da
BNCC

O Governo Federal está realizan-
do a primeira Pesquisa de Avaliação
e Monitoramento da
Implementação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). A ação
é desenvolvida pela Secretaria de
Educação Básica (SEB) e do Centro
de Políticas Públicas e Avaliação da
Educação (CAEd) da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF). O
coordenador da pesquisa do CAEd,
Marcelo Baumann, afirma que o
principal objetivo é avaliar a inten-
sidade e o alcance do processo de
mobilização em torno da
implementação da BNCC na educa-
ção infantil e no ensino fundamen-
tal.

Fonte: Escolas Exponenciais

A escola pode obrigar o estudan-
te a se vacinar contra a covid-19?

A vacinação contra a covid-19 já
alcança adolescentes. Na capital
paulista, a partir da segunda-feira
(6) os jovens entre 12 e 14 anos
poderão ser imunizados. Mas, a es-
cola pode exigir que estudantes
apresentem atestado de vacinação?
Uma decisão do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) julgou que, apesar de
a vacinação não ser obrigatória, ela
poderá implicar em punições para
aqueles que se recusarem a se imu-
nizar. Para o advogado Leonardo
Navarro, Membro Efetivo da Comis-
são de Direito Médico e da Saúde
da OAB-SP (Ordem dos Advogados
do Brasil) “é inevitável que a vaci-
nação seja cada vez mais exigida em
todos os ambientes da sociedade,
embora não seja um assunto fácil.”

Fonte: R7

Gaepe recomenda antecipação
da 2ª dose para profissionais da
educação

O Gabinete de Articulação para
Enfrentamento da Pandemia na
Educação (Gaepe-Brasil) publicou
uma manifestação em favor da an-
tecipação da 2ª dose das vacinas
Oxford/AstraZeneca e Pfizer/
BioNTech para os professores e de-
mais profissionais da educação. De
acordo com o documento, apesar
de a imunização completa da equi-
pe escolar não ser condição para o
retorno presencial às escolas, o gru-
po defende que as duas doses con-
tra a covid-19 podem contribuir
para o retorno seguro da volta às
aulas presenciais.

Fonte: Escolas Exponenciais

Os impactos da pandemia na al-
fabetização de crianças

No Brasil, 11 milhões de pessoas

são analfabetas. São pessoas de 15
anos ou mais que, pelos critérios do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), não são capazes
de ler e escrever nem ao menos um
bilhete simples. Pelo Plano Nacio-
nal de Educação (PNE), Lei 13.005/
2014, que estabelece o que deve
ser feito para melhorar a educação
no país até 2024, desde o ensino
infantil até a pós-graduação, o Bra-
sil deve zerar a taxa de analfabetis-
mo até 2024. No Dia Mundial da
Alfabetização, celebrado na última
segunda-feira (6), a Agência Brasil
conversou com professores que tra-
balham com a alfabetização de cri-
anças sobre os impactos da
pandemia na etapa de ensino e so-
bre a rotina desses profissionais,
confira na matéria.

Fonte: Escolas Exponenciais

Comissão aprova projeto que
obriga escolas a realizar reuniões
pedagógicas entre professores e
pais

A Comissão de Seguridade Social
e Família da Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei 2322/15,
que obriga escolas a realizarem no
mínimo duas reuniões pedagógicas
por semestres entre professores
dos alunos e os seus responsáveis
legais, para avaliação dos resulta-
dos. A obrigação é incluída no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional. Já aprovada
pela Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, a pro-
posta será analisada em caráter
conclusivo pelas comissões de Edu-
cação; e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.

Fonte: Escolas Exponenciais

MEC estuda adiar Enem após STF
determinar reabertura das inscri-
ções

Depois de sofrer uma derrota no
STF (Supremo Tribunal Federal), o
MEC (Ministério da Educação) es-
tuda como irá cumprir a decisão
de reabrir as inscrições do Enem
para garantir a isenção de taxa a
quem faltou na última edição.
Uma das opções avaliadas é pôr os
novos inscritos para fazer o exa-

me na mesma data reservada aos
presos ou internados. Outra pos-
sibilidade é atrasar a data da pro-
va, atualmente marcada para o
fim de novembro.

Fonte: Folha de SP

A escolha da escola

A pandemia trouxe mais um
componente para a tarefa de fa-
mílias da rede particular que pre-
cisam escolher uma escola para os
filhos. Em 2020 e 2021, muitas ins-
tituições deixaram pais descon-
tentes porque se atrapalharam
para oferecer o ensino remoto,
outras porque tomaram tempo
demais dos adultos para dar con-
ta de ajudar as crianças em tantas
aulas online. Pais da classe média
e alta – os que não foram para a
rede pública por causa da crise
econômica – perdem noites de
sono questionando qual a melhor
escola para o filho e a preocupa-
ção é legítima. A melhor dica, no
entanto, é simples: a melhor es-
cola em geral é aquela que a cri-
ança gosta de ir.  Durante a
pandemia, é aquela da qual o alu-
no teve saudade. Fonte: Estado de
SP

Estudo revela as vantagens em
se ensinar habilidades emocio-
nais na escola

A visão predominante sobre
educação, há tempos, não se res-
tringe ao conjunto de saberes e
conteúdos formais aprendidos na
escola.  Habilidades sócio-emoci-
onais – tais como empatia, capa-
cidade de liderança, de trabalhar
em grupo, criatividade, entre ou-
tras – se mostram tão essenciais
quanto ter domínio da linguagem,
da matemática e de outras ciênci-
as. Uma pesquisa da OCDE, orga-
nização que congrega os princi-
pais países desenvolvidos no mun-
do, realizada com pessoas de 10 a
15 anos, em dez diferentes cida-
des de nove países mostra que
nem todas habilidades socio-emo-
cionais trazem os mesmos bene-
fícios e precisam ser tratadas de
forma diferente no ambiente es-
colar.

Fonte: Veja

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

Após receber refrigerador

científico para

armazenamento das vacinas

contra o Covid-19, município

será contemplado com mais

uma ação de eficiência

energética da Neoenergia

Elektro

Entre os dias 13 e 18 de setem-
bro, o município de Ubatuba irá
receber o projeto Energia Mais
Eficiente, uma iniciativa da
Neoenergia Elektro que realiza
ações de eficiência energética
nas comunidades de baixo po-
der aquisitivo e instituições pú-
blicas da área de concessão da
distribuidora. A unidade móvel
da concessionária irá percorrer
vários bairros da cidade, como:
Pé da Serra, Estufa,
Ipiranguinha, Maranduba, entre
outros. A ação é voltada aos cli-
entes residenciais que podem
trocar até cinco lâmpadas
incandescentes ou fluorescentes
por lâmpadas de LED, 40% mais
econômicas.

Para receber o kit de lâmpadas
novas, os clientes residenciais,
ou rurais-residenciais, devem
estar cadastrado na TSEE (Tarifa
Social de Energia Elétrica) ou
morar em comunidades de bai-
xo poder aquisitivo, não possuir
débitos com a concessionária,

Famílias de Ubatuba vão
receber lâmpadas
mais econômicas

levar a conta de energia junto
com a documentação de identi-
ficação do titular e até cinco
lâmpadas incandescentes ou flu-
orescentes usadas (potência
igual ou superior a 15W).

Para evitar a propagação do
Coronavírus é obrigatório o uso
de máscaras e manter o
distanciamento de dois metros
entre as pessoas.

Energia Mais Eficiente

Os recursos utilizados no pro-
jeto fazem parte do Programa de
Eficiência Energética da
Neoenergia Elektro, regulado
pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel). As ações são
viabilizadas em parceria com as
prefeituras e entidades locais
nos municípios contemplados.

PROGRAMAÇÃO – Projeto
Energia Mais Eficiente em
Ubatuba

Data:  13 a 17/09
Horário: 8h às 17h
Data:  18/09
Horário: 8h às 10h

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes
como a melhor distribuidora de
energia elétrica do Brasil, a
Neoenergia Elektro tem atuação
em 228 municípios, sendo 223
no Estado de São Paulo e cinco
no Mato Grosso do Sul. Em uma
área de concessão de 121 mil
quilômetros quadrados, a con-
cessionária atende 2,7 milhões
de clientes (6 milhões de habi-
tantes)

Qualificação profissional

Ubatuba recebe 50 vagas
para cursos gratuitos de
qualificação profissional

com bolsa-auxílio de R$ 210
Inscrições estão abertas no

site do programa Via Rápida

 A secretaria de Assistência So-
cial da Prefeitura de Ubatuba
informa que estão abertas as
inscrições para 50 vagas nos cur-
sos de qualificação profissional
“Planejamento e Gestão de Em-
preendimentos Gastronômicos”
e “Orientador de Turismo Local”,
oferecidos pelo programa Via
Rápida, do Governo do Estado
de São Paulo.

As inscrições devem ser reali-
zadas pelo site: http://
www.cursosviarapida.sp.gov.br/
onde-estudar até o dia 17 de
setembro. É preciso ter idade
mínima de 16 anos, ser alfabeti-
zado e domiciliado no Estado de
São Paulo. Caso o número de
inscritos seja superior ao núme-
ro de vagas, serão priorizadas as
pessoas desempregadas, com
baixa renda e com deficiência.

As qualificações oferecidas são
de curta duração, totalmente
gratuitas, disponíveis no forma-
to remoto com aulas ao vivo, no
modelo de Ensino à Distância
(EAD). Com carga horária de 100
horas, o curso de “Orientador de
Turismo Local” oferece 30 vagas
e abordará os temas recepção,
condução, orientação e assistên-
cia de pessoas em atrativos tu-
rísticos locais. Já o curso de Pla-
nejamento e Gestão de Empre-
endimentos Gastronômicos tem
duração de 80 horas e subsidia-
rá os participantes para que pos-

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba

sam prospectar e planejar a
abertura de estabelecimentos
na área de alimentos e bebidas
e administrar integralmente o
negócio de maneira eficiente.

A convocação dos candidatos
selecionados ocorrerá por e-
mail. As aulas têm previsão de
início para o dia 27 de setembro.
Para receber o certificado, o alu-
no deve ter ao menos 75% de
presença nas aulas. O processo
de seleção, pagamento de bol-
sa-auxílio e emissão de certifica-
do são de responsabilidade do
Governo do Estado.

Bolsa-auxílio
Os estudantes matriculados

receberão uma bolsa única de
R$ 210 para ajuda em suas des-
pesas durante a realização do
curso do programa Via Rápida.
O auxílio será disponibilizado

aos alunos que cumpram os re-
quisitos e estejam frequentes
após 10 dias de aula.

O pagamento será feito por
meio de código bancário que o
estudante usará para sacar em
caixas eletrônicos do Banco do
Brasil e da Rede 24 horas. O re-
curso fica disponível por 30 dias
após a comunicação oficial por
e-mail de que o valor está dis-
ponível.

Para receber a bolsa-auxílio,
além de ser desempregado e
estar frequente no curso, o es-
tudante não pode estar rece-
bendo seguro-desemprego ou
outros auxílios da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do
governo do Estado de São Pau-
lo.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU


