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Ubatuba e Ilhabela estão na
rota da Temporada de

Cruzeiros 2021/22 autorizada
pelo Governo Federal

O Governo Federal confirmou
a realização da temporada de
cruzeiros marítimos 2021/2022
no Brasil. Participando da Expo
2020, direto de Dubai, o minis-
tro do Turismo, Gilson Macha-
do Neto divulgou a novidade

em primeira mão. Segundo ele,
a temporada já está inclusive
aprovada pelo presidente Jair
Bolsonaro. Entre os navios es-
perados estão: Seaside,
Splendida, Preziosa, Sinfonia,
da MSC, e Smeralda e

Fascinosa, da Costa Cruzeiros.
Entre as escalas previstas fo-

ram incluídas as cidades de
Ilhabela e Ubatuba, no Litoral
Norte.
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Remo do monumento do Caiçara
de Ubatuba vira obra de arte

Conhecido como Zé Capão, o
monumento que é uma home-
nagem à comunidade caiçara,
representada por um dos seus:
José Vieira Mendes, a quem foi
dado tal apelido passou por
uma higienização e ganhou um

toque especial: o remo que ele
mantém nas mãos recebeu
uma pintura, que também é re-
presentação do artesanato tra-
dicional na cidade. O respon-
sável pela arte é o neto do ho-
menageado: o skatista e artis-

ta plástico, Cristiano V ieira
Mendes –o “Tiano”, em con-
junto com seu pai,  Waldir
V ieira Mendes – conhecido
como D’Águas.

Mais detalhes na pág. 8

Escolas municipais
modernizam aprendizado

e implantam pólos de
inovação tecnológica

A Secretaria de Educação de
Ubatuba está implantando o
projeto Centro de Inovação
Tecnológica, “Cuidando do Fu-
turo” na Rede Municipal de En-
sino. Os polos serão compostos
por TVs, mobiliários adequados
e 35 tablets (Apple). Para supor-
te, haverá um professor técni-
co, monitorando, acompanhan-
do e auxiliando o professor res-
ponsável pelo ensino regular e,
também, os alunos.

A princípio, serão cinco polos
de inovação tecnológica.

Onde serão os polos e seu fun-
cionamento você confere na
pág. 4
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Empresários de Ubatuba
sofrem ondas de assaltos

Um empresário que tem vá-
r ios comércios na Rua
Guarani contou que nos últi-
mos 30 dias, sofreu depreda-
ção em uma de suas obras e
furtos nos outros comércios.
Outro da Praça 13 de Maio
disse que não aguenta mais a
situação. “Não estou conse-
guindo mais trabalhar. A situ-
ação está ficando deplorável”,
disse já sem paciência.

Outros 16 empresários
tanto da Rua Guarani,

quanto da Praça 13 de maio,
Rua Thomaz Galhardo e
Avenida Iperoig também

tiveram seus estabelecimen-
tos furtados recentemente

ou estão sendo abordados
por ambulantes ilegais.

Mais sobre a escalada na vi-
olência na cidade na pág. 3

Costa Smeralda, da Costa Cruzeiros

Centro de Referência Animal de Ubatuba passa a
coordenar ações de combate a zoonoses e castrações

Confira todos os detalhes na Pág. 8

Ubatuba sai na frente na primeira
etapa do Hang Loose Surf Attack

LUCAS LISBOA - FOTO: MUNIR EL HAGE

Competição reuniu quase 300 atletas de 10 estados e Ubatuba contou

com vitórias de Diego Aguiar (Sub 18), Ryan Kainalo (Sub 16) e Naire

Marquez (Sub 18), além do Fu Wax Air Show, vencido por Lucas Lisboa.

Maiores detalhes do evento você encontra na página 9
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EducaçãoEditorial

Mulheres 31

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”.

Gastronomia

Personal Chef
Estudante de Nutrição

Roberta Manoela
WhatsApp

(12) 99621-1 755

contrate@chefroberta.com.br

RESPEITE O TRÂNSITO!

Bazar Beneficente

Dia: 16/10 (sábado) a partir das 10 h.
Local: Sitio do Gengibre, na Estrada do Araribá, 300, no bairro da

Maranduba. Com muitos produtos novos e pechincha.
Churrasco, Yakissoba, Pastel, Bolos e Exposição Agrícola
Renda total para ações beneficentes: Casa de Recuperação de

Caraguatatuba,Projeto  da Sopa, Comunidades Carentes e Projetos So-
ciais da Igreja Com Fé Semente da Fé.

Compareçam!

WhatsApp, Facebook e Instagram
ficaram fora do ar na tarde de se-
gunda-feira (4) em uma das panes
mais duradouras de sua história.
Internautas em todo o mundo re-
lataram dificuldade para acessar os
três serviços que pertencem ao
Facebook.

O blecaute atingiu tanto os
aplicativos para Android e iOS
quanto os sites acessíveis pelo na-
vegador no celular e no PC. Quem
tentava acessar o WhatsApp Web
ou o Facebook e o Instagram pelo
navegador encontrava uma tela de
página fora do ar. A falha geral afe-
tou também outros aplicativos que
dependem do login do Facebook,
como o jogo “Pokémon Go” da
desenvolvedora Niantic. Até a pla-
taforma de realidade virtual Oculus,
que pertence ao Facebook, estava
com problemas. Quem usava um
dos visores da marca para jogar re-
latou problemas para carregar
games. Falhas nos serviços do
Facebook não são inéditas: só este
ano, os apps tiveram instabilidade
pelo menos três vezes, em março,
junho e setembro. Geralmente, as
redes sociais voltam a funcionar em
menos de duas horas. No blecaute
desta segunda, foram quase sete
horas sem retorno, o que não é co-
mum.

Somente por volta das 18h35,
mais de 6 horas após o início da
pane, Facebook, Instagram e
WhatsApp começaram a abrir no-
vamente para alguns usuários, e só
se estabilizou mesmo lá pelas 19
horas.

A empresa assumiu que o proble-
ma foi global e que o apagão de-
correu de uma falha interna: um
defeito durante alteração em suas
configurações. Se foi isso mesmo
que aconteceu, não sabemos.

A plataforma informou também
que não houve um ataque hacker

nem vazamento de dados de usuá-
rios. E se houve, não temos como
saber a menos que alguém que
comprovadamente tivesse acesso a
esse tipo de informação ou, ousas-
se falar.

Coincidência ou não, a queda ge-
ral vem na mesma semana em que
o Facebook é alvo de uma série de
acusações, incluindo a de ter negli-
genciado um estudo interno que
mostrou que o Instagram é “tóxi-
co” para jovens e a de ter dado pas-
se livre para alguns perfis ignora-
rem as regras da rede social. O va-
zamento de documentos internos
da empresa chegou a levar o
Facebook a depor numa comissão
do congresso norte-americano na
última semana. A empresa se de-
fende das acusações dizendo que
elas não procedem...será mesmo?

Fato é que o apagão trouxe pre-
juízos a todos aqueles que usam
essas tecnologias em seus negóci-
os. E não são poucos principalmen-
te desde o início da pandemia onde
as vendas presenciais passaram a

Desconectados

Jornal A Cidade, há 35 anos
levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

Respeite as regras
Hoje a sociedade está vivendo de forma egoísta e solitária.
Não se respeita mais as regras e os limites, não se respeita a

vontade do próximo.
As pessoas se matriculam em uma academia ou escola, e antes

de fazermos parte de qualquer instituição, buscamos conhecê-la
antes, saber princípios, culturas, método e regras e via de regra,
escolhe-se matricular onde mais corresponde às suas expectati-
vas.

Mas hoje as pessoas estão pulando as fases. Chegam em um
lugar e querem mudar as regras, cultura e condições que atua.

Isso é comunismo, opressão, egoísmo.
Não sei quanto a você, mas respeite para ser respeitado. Ame

para ser amado. Odeie e será odiado.

ser realizadas através dessas
tecnologias, afetando assim os
microempreendedores e as peque-
nas empresas. Mas ninguém perdeu
mais do que o próprio cofundador
do Facebook e principal acionista da
empresa, Mark Zuckerberg: US$ 6
bilhões apenas na segunda-feira o
que não o tirou do sexto lugar no
ranking do homem mais rico do
mundo segundo a revista Forbes.

Queda de uns, sucesso de ou-
tros... quem se deu bem foi o pas-
sarinho. O twiter foi o aplicativo
mais acessado para registrar as re-
clamações dos usuários que não
conseguiam acesso nas redes por
volta do meio dia e num segundo
momento publicando memes com
as constantes quedas dos
aplicativos do Facebook.

A pane é sentida de formas dife-
rentes entre internautas, mas um
ponto é unanimidade: quem mais
sentiu a falta do acesso foram os
brasileiros. Sabe por quê? Porque
somos o país que faz o maior tem-
po de acesso diário (em quantida-
de de horas). São 5,4 horas por dia
dedicados a acessar conteúdos de
aplicativos em seus dispositivos
móveis. Atrás de nós vem a
Indonésia (5,3 horas), Índia (4,9
horas) e Coréia do Sul (4,8 horas).
Os Estados Unidos ocupam o 9º lu-
gar no hanking com 3,9 horas e a
China nem figura entre os dez paí-
ses com maior tempo dedicado ao
acesso.

Nos últimos anos, a dependência
tecnológica tem sido uma crescen-
te tendência. O advento da internet
e a criação dos tablets,
smartphones e notebooks trouxe
entretenimento e permitiu o fácil
acesso à informação. Entretanto,
surgiu também a compulsão pela
tecnologia.

E no ano de 2020, devido ao iso-
lamento social para conter a
pandemia de Covid-19, essa situa-
ção se tornou ainda mais crítica.
Com mais tempo ocioso, e novos
hábitos com aulas online, home

office o brasileiro passou a ficar
mais horas do que antes em frente
as telas, seja a trabalho ou a lazer.

Além de contabilizar o prejuízo fi-
nanceiro para quem o teve, o epi-
sódio vale ao menos uma reflexão
a respeito do quanto, muitas vezes
sem perceber, nos tornamos de-
pendentes das redes sociais e dos
aplicativos em nosso dia a dia seja
para o lazer, para nos manter infor-
mados e conectados com os outros
e principalmente o quanto também
dedicamos ou perdemos nosso
tempo.

Se a ideia de ficar um tempo dis-
tante da tecnologia incomodou, é
hora de repensar seus   hábitos e se
questionar a respeito da dependên-
cia tecnológica.

Tem coisas que só descobrimos
quando acontece.

Melissa Schirmanoff

Dislipidemia é o aumento anor-
mal de colesterol “ruim”, certa-
mente você já ouviu falar dele…
Costumo lembrar sempre que
sinto cheirinho de Bacon (risos).

Deixando de lado as brincadei-
ras (e o bacon), colesterol é uma
substância gordurosa, que aju-
da a formar as membranas ce-
lulares do nosso corpo, é de ex-
trema importância para a sínte-
se de hormônios como a
testosterona, estrogênio,
cortisol, entre outros. Ajuda na
digestão de alimentos gorduro-
sos e na produção da bile, assim
como no metabolismo de algu-
mas vitaminas lipossolúveis
como A, D, E e K. Quando pro-
duzido pelo nosso corpo, prin-
cipalmente pelo fígado, é cha-
mado de endógeno e quando
adquirimos através da alimenta-
ção, exógeno.

O colesterol não se dissolve no
sangue e é necessário algo que
o leve até os tecidos que neces-
sitam de sua presença, e o fíga-
do é quem produz esses trans-
portadores. São lipoproteínas e
as principais são:

– VLDL (Very low-density
lipoprotein)

– LDL(Low-density lipoprotein)
– HDL ( High-density

lipoprotein)
O LDL e o VLDL, popularmente

conhecidos como ruins, resumi-
damente, transportam
colesterol e um pouco de
triglicerídeos do sangue para os
tecidos. Já o HDL, popularmen-
te conhecido como bom, faz o
caminho inverso, tira o
colesterol dos tecidos e devolve
para o fígado para ser excretado.

Então, o que favorece a produ-
ção de LDL são as gorduras
saturadas como o bacon (olha
ele ai), manteiga, dendê e gor-
duras trans como a gordura ve-
getal hidrogenada. Já as gordu-
ras insaturadas (mono e poli-
insaturadas), promovem a pro-
dução do HDL e são encontra-
das no azeite, em óleos vegetais
como soja e canola, em peixes
como salmão, sardinha ou atum,
e também em oleaginosas que
são fontes naturais de
fitoesteróis.

Fitoesteróis são substâncias
gordurosas parecidas com o
colesterol e são produzidas pe-
las plantas, e estão em maior
presença em sementes, grãos,
frutas e hortaliças. Eles “compe-
tem” com o colesterol que con-
sumimos e ajudam a  diminuir a
absorção intestinal do LDL.

Mas como tudo na vida, “A di-
ferença entre o remédio e o ve-
neno está na dose” – Paracelso.
Para indivíduos saudáveis, que
mantém um planejamento ali-

Dislipidemia, colesterol
e nutrição

mentar equilibrado, básico com
muitos vegetais, não há proble-
ma consumir eventuais refeições
“livres” ou adequar o uso de
qualquer alimento fonte de gor-
dura saturada em pequenas
quantidades. Veja, eu disse pe-
quenas mesmo, untar uma for-
ma ou frigideira é diferente de
colocar uma colher de sopa,
ok?!

Nesse momento, admito que o
melhor instrumento na cozinha
para equilibrar o uso de óleos na
cozinha, além de reduzir o des-
perdício, é o pincel. Uso um de
silicone, fácil de lavar e secar.

Estudos também mostram a
importância do consumo de fi-
bras de vegetais e frutas, assim
como aveia, psyllium, chia, fibra
de trigo entre outros para redu-
ção do LDL, uma vez que aumen-
tam o trânsito intestinal reduzin-
do o tempo de absorção do
colesterol no intestino delgado.
Exercício físico regular e aumen-
to do consumo de água, se mos-
tram também de vital importân-
cia para equilíbrio do colesterol.

Frisando sempre que, quanto
maior o consumo de fibras, que
realmente são de extrema im-
portância, maior deve ser o con-
sumo de água, para facilitar o
processo de digestão e excreção,
assim como manter-se
hidratado.

O básico funciona, acreditem e
até breve!

Acesse meu site para ter aces-
so a dicas e receitas: https://
chefroberta.com.br

De baby boomers a geração P,
escolas e educadores precisam se
adaptar num espaço de tempo
cada vez mais curto para formar
alunos em sintonia com o mundo.

No último mês acompanhamos
nas redes sociais os embates e brin-
cadeiras entre Millennials e geração
Z. O termo “cringe” ganhou os
trending topics no Twitter porque
os nascidos no final dos anos 90 e
começo dos anos 2000 – a geração
z – começaram a comentar sobre os
gostos dos nascidos nos anos 80 até
meados de 90 – os Millennials –
categorizando os hábitos como
constrangedor, mico, vergonhoso
ou brega, cringe.

Mas sem entrar no mérito do café,
rir com “hahaha”, ponto de excla-
mação, sapatilha e falar sobre
boletos ser cringe ou não, a verda-
de é que as diferenças entre as ge-
rações trazem para o centro do sis-
tema educacional a necessidade de
entender como elas aprendem de
formas diferente e porquê.

É preciso formar os alunos no
tempo e no mundo em que vivem
(e que vão viver)

Como nasce uma nova geração?
O termo geração, de modo geral,

se refere a um conjunto de pessoas
nascidas em determinada época.
Por viverem num mesmo contexto
cultural, social e econômico, ten-
dem a compartilhar muitas carac-
terísticas em comum. Por isso, de
tempos em tempos nasce uma nova
geração, com um novo comporta-
mento e uma forma de enxergar o
mundo. O uso de tecnologias e da
relação entre elas e os usuários não
fica para trás e faz parte desse pro-
cesso analítico que transforma a
maneira de viver das pessoas.

Quem nasceu entre 1940 e 1960,
por exemplo, pertence à chamada
geração baby boomer. Nascidos
após a Segunda Guerra Mundial, na
vida adulta foram os primeiros a
crescer em contato com a televisão
tendo no veículo a fonte principal
para se informar. Para eles, o pro-
cesso de ensino-aprendizagem pre-
cisa ter um raciocínio mais linear,
com começo, meio e fim.

Já para os nascidos entre 1960 a
1980, a geração X, ficou marcada
pelos questionamentos dos costu-
mes e viu nascer os primeiros com-
putadores. Por isso, passam a
priorizar formatos híbridos, valori-
zando a flexibilidade e a aprendiza-
gem colaborativa.

Depois disso e até 1995, vem os
chamados millennials, ou geração
y, que acompanharam o boom
tecnológico e a expansão da
internet. Justamente por estarem
mais integrados e familiarizados
com os dispositivos móveis, estão
acostumados com um grande fluxo
de informações, sendo multitarefas
preferem aprender de maneira mais
informal.

Nascidos entre 1996 e 2010 temos
a geração z, conhecidos como nati-
vos digitais. Conectados, conso-
mem informação principalmente
via smartphones e preferem con-
teúdos em vídeos curtos, fotos e
jogos interativos, aprendem de
múltiplas maneiras, são multifocais
e convergem em diferentes plata-
formas e apresentam raciocínio
não-linear.

A partir de 2010 temos a geração
alpha, a primeira 100% conectada.
Formada pelos filhos dos
millennials, eles pertencem a um
mundo tecnológico e conectado
desde os primeiros meses de vida.
“Para eles, o digital e a “vida real”
são uma única coisa. Com isso, as
formas de se relacionar, aprender
e experimentar são totalmente no-
vas.

Primeira geração a nascer 100%
conectada, alphas exigem novas ha-
bilidades dos pais e das escolas no
processo de aprendizagem.

alphas têm na tecnologia uma ex-
tensão de sua forma de conhecer o

De geração para geração:
o que muda no processo de

ensino-aprendizagem?
mundo e por estarem constante-
mente expostos a animações,
aplicativos e jogos interativos, difi-
cilmente se adaptam ao modo tra-
dicional de ensino. A tecnologia na
educação, portanto, passa a ser fun-
damental. Mais independentes e
com um potencial maior de resol-
ver problemas que seus pais e avós,
eles apresentam uma forma de
aprendizado mais horizontal e pre-
ferem ensino personalizado. Apesar
do grande contato com tecnologia,
preferem a educação híbrida que
possam aplicar em situações do co-
tidiano.

Educação a partir das transforma-
ções tecnológicas e do desenvolvi-
mento da geração alpha

Toda essa tecnologia que cerca os
nascidos na geração alpha acaba in-
fluenciando diretamente no desen-
volvimento deles. Seja para brincar
ou escolher o que assistir no com-
putador, tudo é motivo para
interagir, inventar e conectar sem-
pre.

“Outra característica dessa gera-
ção é que as crianças têm pais mais
experientes, geralmente são filhos
únicos e suas unidades familiares
menores. A rotina corrida faz com
que cada momento juntos seja mais
bem aproveitado, e com isso as re-
lações entre pais e filhos acabam se
fortalecendo. Na verdade, os alfas
dão muito mais valor às experiên-
cias do que a objetos e bens mate-
riais”, explica Alvaro Cruz, vice-pre-
sidente do Educacional –
Ecossistema de Tecnologia e Inova-
ção.

Desafios da educação para gera-
ção alpha

Como preparar o filho para esse
mundo novo é uma pergunta que
sempre ronda a cabeça dos pais e
dos educadores. “É um grande de-
safio educar uma geração em que
a transformação acontece a todo
momento”, acrescenta.

Levando em conta que a geração
alpha aprende fazendo, uma boa
dica é oferecer aos alunos ambien-
tes que estimulem esse tipo de
aprendizagem. “Incentivá-los ao
pensamento crítico e a resolver pro-
blemas, para que consigam com-
preender e transformar uma reali-
dade complexa é um excelente ca-
minho”, sugere.

O que não pode faltar é a compre-
ensão de que essa geração vai con-
viver com tecnologias cada vez mais
avançadas de inteligência artificial.
“Numa época de poucas conexões
fora das telas, gerar vínculo afetivo
é fundamental para o desenvolvi-
mento emocional das crianças. Por
isso, separar um tempo em família,
seja para brincar ou fazer algo jun-
to, é o desafio para os pais que pre-
cisa ser considerado também por
educadores”, alerta.

A tecnologia e a viabilidade da
educação na pandemia

O que esperar das próximas ge-
rações?

Com a pandemia de covid-19, o
mundo deve acompanhar o nasci-
mento de uma nova geração, a ge-
ração p (p de pandemia). São crian-
ças nascidas ou que viveram a in-
fância em isolamento social e, por
isso, tiveram que experimentar um
aprendizado altamente tecnológico
e remoto. As crianças dessa gera-
ção vão demandar um ensino mui-
to interativo, prático, mão na mas-
sa, com metodologias ativas e pre-
sença indispensável da tecnologia.

As gerações mudam cada vez num
espaço menor de tempo e essas
mudanças exigem das escolas trans-
formações na mesma velocidade.

“As crianças estão vivendo um
modelo de escola muito diferente
do que nós vivemos e ele vai acele-
rar tendências, apresentar possibi-
lidades e trazer uma nova forma de
olhar que transformará não só essa
geração, mas a sociedade que será
modificada por ela”, finaliza.
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Turismo

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

Disque 190
Ajude a Polícia a ajudar você!

Cidades

O Governo Federal confirmou
no sábado (03/10) a realização
da temporada de cruzeiros ma-
rítimos 2021/2022 no Brasil. Par-
ticipando da Expo 2020, direto
de Dubai, o ministro do Turismo,
Gilson Machado Neto divulgou
a novidade em primeira mão.
Segundo ele, a temporada já
está inclusive aprovada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Entre os
navios esperados estão: Seaside,
Splendida, Preziosa, Sinfonia, da
MSC, e Smeralda e Fascinosa, da
Costa Cruzeiros.

A portaria que autoriza o retor-
no dos cruzeiros à Costa Brasi-
leira foi publicada no sábado (3)
e já deu sinal verde para a tem-
porada. A novidade, segundo o
próprio MTur, só foi possível gra-
ças a aprovação dos Ministérios
da Saúde, Justiça, Infraestrutura,
Turismo e Casa Civil. A próxima
etapa consiste no detalhamento
e definição dos protocolos sani-
tários por parte da Anvisa que
deverá ser anunciado nos próxi-
mos dias.

“Pessoal, estamos em Dubai e
por aqui já começou a tempora-
da de cruzeiros. E em primeira
mão, damos a notícia de que
teremos cruzeiros marítimos no
Brasil este ano. A temporada
está autorizada pelo governo! O
presidente Jair Bolsonaro deter-
minou empenho total para que
nós conseguíssemos liberar, por-
que os navios geram 42 mil em-
pregos no Brasil, entre diretos e
indiretos. Teremos uma tempo-
rada belíssima esse ano”, disse
Gilson.

Com isso, os cruzeiros voltarão
a navegar nas águas brasileiras
entre novembro de 2021 e abril
de 2022, possibilitando que bra-
sileiros se juntem às mais de 2
milhões de pessoas que já vol-
taram a navegar pelo mundo
desde que os cruzeiros retoma-
ram suas operações com suces-
so, em cerca de 50 países. A re-
tomada dos cruzeiros deverá in-
jetar R$ 2,5 bilhões na economia
nacional e gerar cerca de 35 mil
empregos.

Entre as principais medidas
que deverão ser definidas pela
Anvisa, estão: testes pré-embar-
que em todos os hóspedes, com
triagem rigorosa; tripulantes va-
cinados, com três testes antes de
entrar em serviço e quarentena;
uso de máscaras,
distanciamento, ocupação redu-
zida, ar fresco sem recirculação,
desinfecção e higienização cons-
tantes. Excursões seguirão os

Ubatuba e Ilhabela estão na
rota da Temporada de

Cruzeiros 2021/22 autorizada
pelo Governo Federal

protocolos das Companhias
Marítimas e dos municípios.

“Somos gratos por todo traba-
lho e empenho do Governo Fe-
deral nesse processo, além do
apoio e parceria de todos os es-
tados e municípios que fazem
parte da temporada. O retorno
bem-sucedido da navegação é
resultado de um trabalho con-
junto extremamente técnico e
criterioso da Clia e da indústria
de cruzeiros para a
implementação de protocolos
criados por médicos, cientistas
e especialistas, colocando a se-
gurança dos hóspedes, tripulan-
tes e das cidades visitadas em
primeiro lugar. Estamos prontos
para navegar e para atender a
demanda reprimida de pessoas
apaixonadas por cruzeiros”, ava-
liou o presidente da Clia Brasil,
Marco Ferraz.

Para a temporada 2021/2022,
estão previstas sete embarca-
ções, responsáveis por ofertar
mais de 400 mil acomodações.
Serão cerca de 130 roteiros e
570 escalas em destinos nacio-
nais como Rio de Janeiro, San-
tos, Salvador, Angra dos Reis,
Balneário Camboriú, Búzios,
Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Gran-
de, Ilhabela, Ilhéus, Itajaí,
Maceió, Porto Belo, Recife e
Ubatuba. Ainda em publicação
no Instagram, Gilson informou
que o Ministério do Turismo aca-
bou de mandar a portaria para
publicação. “Agradeço ao empe-
nho das equipes do Ministério
da Infraestrutura, Justiça, Saúde,
Casa Civil e SAJ”, publicou
Gilson.

Movimentação esperada
O Terminal Concais, no Porto

de Santos, por exemplo, tem
previsão de iniciar a temporada
de cruzeiros no dia 5 de novem-
bro com seis navios percorren-
do a costa brasileira até meados
de abril de 2022. São esperados
237 mil cruzeiristas. O terminal

adotou protocolos para traba-
lhar com a possibilidade de limi-
tar a ocupação dos cruzeiros
para 70% da capacidade.

No Pier Mauá, por exemplo, no
Rio de Janeiro, a primeira das
embarcações deverá chegar no
dia 4 de novembro. O MSC
Preziosa, com capacidade para
4,4 mil pessoas, chegará pela
manhã e segue viagem no final
do dia. Já o último é o Navigator
Of The Seas, que chegará no dia
11 de maio de 2022 e segue via-
gem no dia 12 com destino a
Buenos Aires (Argentina). Para a
temporada 2021/2022 são espe-
rados no Pier Mauá 36 navios
com mais de 107 mil passagei-
ros.

As principais medidas que se-
rão adotadas pela Anvisa

Testes pré-embarque em todos
os hóspedes, com triagem rigo-
rosa, está entre as medidas que
serão adotadas pela Anvisa

Com a temporada de cruzeiros
marítimos 2021/22 devidamen-
te aprovada pelo governo fede-
ral, a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) já divul-
gou as principais medidas que
serão adotadas para o embar-
que de passageiros em todo e
qualquer cruzeiro que passar
pela costa brasileira. Entre elas
estão:

-Testes pré-embarque em to-
dos os hóspedes, com triagem
rigorosa;

-Tripulantes vacinados, com
três testes antes de entrar em
serviço e quarentena;

-Uso de máscaras;
-Distanciamento;
-Ocupação reduzida;
-Ar fresco sem recirculação,

desinfecção e higienização cons-
tantes;

-Excursões seguirão os proto-
colos das Companhias Maríti-
mas e dos municípios.

Para a temporada 2021/2022,
estão previstas sete embarca-
ções, responsáveis por ofertar
mais de 400 mil acomodações.
Serão cerca de 130 roteiros e
570 escalas em destinos como
Rio de Janeiro, Santos, Salvador,
Angra dos Reis, Balneário
Camboriú, Búzios, Cabo Frio,
Fortaleza, Ilha Grande, Ilhabela,
Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto Belo,
Recife e Ubatuba. Entre os navi-
os esperados estão: Seaside,
Splendida, Preziosa, Sinfonia, da
MSC, e os navios Smeralda e
Fascinosa, da Costa Cruzeiros.

Pier de Mauá - RJ

Porto de Salvador-BA

Costa Smeralda, da Costa Cruzeiros

O evento tem realização do
Circuito Litoral Norte de São

Paulo em parceria com o
SEBRAE e visa,

principalmente, capacitar o
trade intermunicipal para a
formatação de roteiros de

experiências regionais.

Ilhabela vai sediar, no próximo
dia 14 de outubro a 2ª etapa do
Workshop de Roteirização, rea-
lizado pelo Circuito Litoral Nor-
te de São Paulo, em parceria
com o SEBRAE, prefeituras e
conselhos municipais de Turis-
mo de Bertioga, Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba.

Voltado para receptivos turís-
ticos da região, o evento tem
como objetivo captar mais agên-
cias e dar continuação ao desen-
volvimento dos roteiros regio-
nais, que devem ser finalizados
na última etapa, prevista para
ocorrer em novembro em
Bertioga.

Além de realizar um levanta-
mento de atrativos potenciais,
definir um roteiro turístico regi-
onal possível de comercialização
por agências e operadoras, o
encontro presencial visa capaci-
tar os receptivos para venda do
turismo regional.

“Esse segundo evento vem ao
encontro do grande objetivo,
que é juntos, construirmos ro-
teiros regionais no litoral. Esses
roteiros validados apoiarão ain-
da mais o Litoral Norte na reto-
mada do turismo, aumentando
a permanência e ticket médio
dos turistas. Ganham as cidades.
Ganha o Litoral Norte, e ga-
nham, em especial, os empreen-
dedores locais”, afirma o geren-
te do Sebrae no Vale do Paraíba
e Litoral Norte, Jardel José
Busarello.

O workshop faz parte do plano
regional de turismo do Circuito
Litoral Norte, que está
estruturando, capacitando e de-
senvolvendo o produto regional
para qualificação do destino
nessa retomada da promoção
turística. Esse plano vai ser
monitorado pelo Observatório

2º Encontro Workshop
de Roteirização ocorre no
Litoral Norte de São Paulo

na próxima semana

Regional do Turismo, que está
sendo implantado junto com a
Secretaria de Turismo e Viagens
do Estado, permitindo avaliação
de performance e ajustes na es-
tratégia de turismo do consór-
cio, que tem como principal ob-
jetivo a profissionalização da
atividade na Região Turística.

Segundo o presidente do con-
sórcio, Caio Matheus, o
workshop é uma iniciativa im-
portante para apoiar o trade tu-
rístico e promover a integração
dos municípios. “A
regionalização do turismo é uma
tendência no Brasil e no mun-
do. O olhar voltado para a região
e não mais para o município de
forma individualizada, torna o
destino turístico mais atrativo,
qualificado e competitivo. Com
isso, aumentamos o tempo de
permanência e o ticket médio
dos visitantes, promovendo um
ciclo virtuoso do turismo na re-
gião, que impulsiona a econo-
mia e a geração de emprego”,
completa.

Como ocorreu na primeira eta-

pa do evento, em São Sebastião,
será feita uma capacitação sobre
Litoral Norte para operadores
que buscam atrativos e fornece-
dores na região para cadastros,
relacionamento e geração de
negócios diretos. Devem partici-
par Flytour, Decolar e outros
operadores que estão sendo
confirmados na ABAV EXPO
2021 pelo Circuito Litoral Norte.

As inscrições para a
capacitação podem ser feitas
pelo link: https://forms.gle/
GSA8oPgqrPxHGMpQ8

Serviço

Data: 14/10/2021
Horário: 13h às 18h
Local: Praça Vereador José Lei-

te dos Passos, 14 - Barra Velha;
Ilhabela

O evento será no formato
presencial, respeitando todas as
medidas de segurança sanitária.

Inscrições pelo link:
h t t p s : / / f o r m s . g l e /

GSA8oPgqrPxHGMpQ8

Segurança

Nesse último mês, empresári-
os de Ubatuba procuraram a
Associação Comercial da cidade
contando que seus comércios
tem sido alvo de ataques notur-
nos, que estão passando por
inúmeros furtos e sofrendo até
ameaças.

Um empresário que tem vári-
os comércios na Rua Guarani
contou que nos últimos 30 dias,
sofreu depredação em uma de
suas obras e furtos nos outros
comércios. Outro da Praça 13 de
Maio disse que não aguenta
mais a situação. “Não estou con-
seguindo mais trabalhar. A situ-
ação está ficando deplorável”,
disse já sem paciência.

Outros 16 empresários tanto
da Rua Guarani, quanto da Pra-
ça 13 de maio, Rua Thomaz Ga-
lhardo e Avenida Iperoig tam-
bém tiveram seus estabeleci-
mentos furtados recentemente
ou estão sendo abordados por
ambulantes ilegais. “Acredita-
mos que o número alto da men-
dicância na cidade tem contribu-
ído para esses acontecimentos”,
disse a maioria deles.

“Eles entram no meu estabele-
cimento vendendo balas e se a
pessoa não compra, eles fazem
ameaça. Se eu não forneço al-
gum tipo de alimento e bebida
também sou ameaçado”.

De acordo com o levantamen-
to geral dos moradores em situ-
ação de rua em Ubatuba do 1º
quadrimestre da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social de
Ubatuba, a cidade conta com
cerca de 150 moradores em si-
tuação de rua fixos no municí-
pio e aproximadamente 500 que
circulam na cidade durante o
ano.

490 pessoas foram atendidas

Empresários de Ubatuba sofrem
ondas de assaltos

pela casa de passagem e quase
200 receberam vale transporte
para voltarem para as suas cida-
des (a pedido delas mesmas).

De acordo com o secretário de
Assistência Social, Márcio Cân-
dido, é imprescindível ter uma
base fixa da Guarda Municipal
na Praça 13 de maio, mas en-
quanto isso não acontece, ele
afirmou que tem ficado uma vi-
atura lá “tanto que não há mais
pessoas em situação de rua ali e
nem no coreto da Praça da
Exaltação da Santa Cruz”.

Segundo ele, muitas ações po-
dem ser realizadas como criar
barreiras nas divisas,
conscientização de não doação
de esmola e não-venda de bebi-
das alcoólicas para as pessoas
em situação de rua. “Precisamos
unir todos os órgãos e fazer
acontecer. Efetivar educadores
sociais nos principais focos de
concentração de pessoas em si-
tuação de rua e intensificar as
abordagens. Já está tramitando
uma lei na Câmara Municipal
para regularização de espaços
públicos. Precisamos da

conscientização de todos mora-
dores e empresários”.

O comandante da Policia Mili-
tar de Ubatuba, capitão José
Eduardo Aquino explicou que do
início de 2021 até a presente
data, Ubatuba registrou 852 fur-
tos em toda cidade de Ubatuba.

“Se compararmos com 2020
realmente tivemos um aumen-
to, mas devemos observar que
2020 foi um ano onde as pesso-
as estavam em casa, saiam pou-
co para rua, comércios fechados,
ou seja, menos vítimas disponí-
veis. Se compararmos com 2019,
com exceção de agosto, todos os
meses o indicador de furto está
mais baixo. Esse ano realizamos
15 flagrantes de criminosos que
praticaram furto. Infelizmente o
crime de furto possui uma pena
baixa e muitos dos presos
retornam para a sociedade pou-
co tempo depois de serem deti-
dos”.

O capitão aconselha aos esta-
belecimentos comerciais instala-
rem câmeras de monitoramento
para que a polícia possa identi-
ficar esses criminosos e conse-
guir a prisão deles.

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



Página 4 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 09 e 10 de outubro de 2021

Tecnologia

Covid-19

I Mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte

Salas de recurso também
serão beneficiadas com 15

computadores

A Secretaria de Educação de
Ubatuba está implantando o
projeto Centro de Inovação
Tecnológica, “Cuidando do Futu-
ro” na Rede Municipal de Ensi-
no. Os pólos serão compostos
por TVs, mobiliários adequados
e 35 tablets (Apple). Para supor-
te, haverá um professor técnico,
monitorando, acompanhando e
auxiliando o professor responsá-
vel pelo ensino regular e, tam-
bém, os alunos.

A princípio, serão cinco pólos
de inovação tecnológica: EM
Nativa Fernandes de Faria, no
Sertão da Quina, pela região Sul;
EM José Belarmino Sobrinho, no
Puruba, pela região Norte; EM
Mário Covas Júnior, no
Ipiranguinha pela região Oeste;
EM Profª Maria Josefina Giglio
da Silva, Estufa II, região Central
e a sede da

Secretaria de Educação, que
também fica no centro, funcio-
nando temporariamente até o
término da construção do polo
no bairro do Itaguá.

Os alunos das escolas próximas
aos pólos serão beneficiados
com o acesso aos equipamentos
por meio da criação de um
cronograma para a utilização
dos pólos.

“Por meio dos tablets, os alu-
nos trabalharão com
interatividade juntos com o pro-
fessor, acessando jogos, leitura
de livros e uma serie de
aplicativos que darão a eles um
gosto maior pela aprendizagem,
de forma mais dinâmica e mo-
derna, com tecnologia de pon-
ta”, salientou a secretária da
pasta, Fatinha Barros.

As escolas que receberão o
projeto “Cuidando do Futuro”

Escolas municipais
modernizam aprendizado

e implantam pólos de
inovação tecnológica

estão finalizando os ajustes das
adequações necessárias para
que, dentro de sessenta dias
(primeira quinzena de dezem-
bro), estejam com o ambiente
acolhedor, colorido e atraente,
totalmente finalizado.

“O contrato com a empresa
parceira do projeto tem a dura-
ção de dois anos. Inicialmente,
os equipamentos serão aluga-
dos, com toda a garantia neces-
sária para a efetividade dos tra-
balhos, porém, a Secretaria de
Educação, tem a pretensão de
adquirir seus próprios equipa-
mentos e promover ampliação
dos pólos dentro da Rede Muni-
cipal, com a criação demais cin-
co deles”, acrescentou.

O município conta, atualmen-
te, com doze mil alunos e oito-
centos professores, entre cre-
ches até ensino médio, atuando
em 52 unidades escolares.

De acordo com a secretária, o
interesse pelo uso da linguagem
tecnológica foi despertado no
período das aulas remotas ain-
da que alunos e professores,
porém de uma forma muito pre-
cária, pois muitos alunos e pro-

fessores não tinham computa-
dor em casa, usando apenas o
aparelho celular.

“Agora, teremos uma
tecnologia mais moderna, aces-
sível e atraente porque a crian-
ça também aprende brincando.
Brincar, expressar-se, descobrir,
correr atrás, incentivar a
criatividade - tudo isso auxilia no
processo e esse equipamento
vai dar mais oportunidades aos
nossos alunos e,
consequentemente, irá melho-
rar a aprendizagem”, finalizou
Fatinha.

Mais computadores
Fora o Centro Tecnológico em

cinco escolas, cada escola muni-
cipal vai receber um computa-
dor novo para sua secretaria e
apoio dos trabalhos. Além dis-
so, as 15 salas de recurso tam-
bém serão contempladas com
uma máquina para cada unida-
de. As salas de recurso desenvol-
vem trabalho com as crianças
que possuem necessidades
educativas especiais (NEE).

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

O III Fórum de Saberes
Artesanais, contemplado pelo
Prêmio PROAC 32/2020º corre
em formato híbrido, online e
presencial em diferentes pontos
da cidade de Ubatuba, litoral
norte de São Paulo. Nesta tercei-
ra edição, o evento ganha novos
formatos, à medida que incor-
pora às atrações, a produção de
Podcast, com um novo episódio
divulgado todas às terças-feiras.

Além disso, o Fórum deste ano
traz a I Mostra de Saberes
Artesanais do Litoral Norte, que
ocorre no Teatro Municipal da
cidade de Ubatuba, de 09 de
outubro a 07 de novembro. A
Mostra tem por finalidade atri-
buir o caráter de exibição artís-
tica, para as mais diversas ma-
nifestações de artesanato, que
por sua vez se reproduzem em
diferentes artefatos.

“Queremos tirar o artesão da
rua, das feiras, e chamar aten-
ção para a importância de valo-
rizar o artesão como um produ-
tor de arte”, explica Carolina
Labarca, artesã e produtora ge-
ral do III Fórum de Saberes
Artesanais.

Com foco integral em tornar
todas as frentes do Fórum aces-
síveis, esta edição conta com
ambiente digital inclusivo. “Ape-
nas cerca de 1,7% dos sites no
Brasil têm recursos de acessibi-
lidade. Além de democratizar o
acesso ao evento, com verba
destinada ao transporte e ali-
mentação para populações vul-
neráveis, o Fórum tem como
objetivo dar protagonismo às
pessoas com deficiência”, diz
Labarca.

Acostumados a terem que se
adaptar às mais diferentes situ-
ações, por não haver estrutura
e um olhar de empatia, no
Fórum, as oficinas serão minis-
tradas por pessoas que necessa-
riamente apresentam alguma
deficiência, como visão, fala, e
mobilidade, por exemplo.

Ao todo são 120 artistas, que
se apresentam na Sala de Expo-
sições do Teatro Municipal de
Ubatuba, localizado no centro
histórico da cidade. As obras es-
tão divididas em categorias:
“adornos”, “acessórios” e “ves-
tuários”; “decorativos”; “utilitá-
rios e/ou educativos”; “típicos/
tradicionais”.

A I Mostra dos Saberes
Artesanais do Litoral Norte vai
premiar artistas vencedores das
categorias descritas acima, de
acordo com resultados a partir

Encontro de artesãos celebra
diversidade e reafirma valores
ancestrais como patrimônio

cultural da humanidade

Imunização

do voto popular e desempenho
nas redes sociais. A premiação
inclui valores em dinheiro, entre
outros prêmios, todos concedi-
dos por empresas e/ou institui-
ções da região.

Entre elas estão Fundação Edu-
cacional e Cultural de
Caraguatatuba (FUNDACC), Ba-
nana Bamboo Ecolodge, Rota do
Surf, Fundart – Fundação de
Arte e Cultura de Ubatuba, Pa-
daria Integralle, Secretaria de
Turismo de São Sebastião e pela
Fundass – Fundação Educacio-
nal e Cultural Deodato
Sant’Anna.

Sobre o III Fórum dos Saberes
Artesanais

O III Fórum dos Saberes Ances-
trais ocorre na cidade de
Ubatuba, este ano em formato
híbrido, com eventos
presenciais, incluindo a Mostra,
e a exposição dos trabalhos em
ambiente on-line, através da
principal plataforma do Fórum.

Além das oficinas, mesas-re-
dondas, vivências e exposição, a
terceira edição do Fórum apre-
senta o Podcast Saberes
Artesanais, com novos episódi-
os apresentados às terças-feiras,
às 14h, no Spotify e Soundcloud.
Os episódios são compostos por
muita história trazida por meio
de personagens emblemáticos,
além de música e informação
sobre o trabalho artesanal e as
relações com a natureza, a re-
gião e a resistência cultural.

O Fórum este ano aborda te-
mas relacionados ao impacto
gerado pela pandemia de
COVID-19, identidade cultural e
regional, ferramentas on-line e
a reinvenção da promoção do
artesanato no isolamento soci-
al. Tudo sob a ótica dos saberes
ancestrais e a relevância no as-
pecto antropológico na perma-
nência das tradições.

Para acompanhar a exposição

online acesse: https://
saberesartesanais.com.br/
exposicao/ Informações sobre
os eventos presenciais:https://
saberesartesanais.com.br/
#Programacao

Indígenas, Quilombolas e
Caiçaras

Com a presença marcante dos
saberes ancestrais e tradições,
as comunidades de povos origi-
nários como indígenas,
quilombolas e os próprios
caiçaras, compõem parte do
acervo artístico a ser exibido na
Mostra e contemplado no
Fórum, em diferentes momen-
tos do evento.

As aldeias Renascer, Boa Vista
e Rio Bonito oferecem ao públi-
co uma verdadeira imersão na
cultura indígena, por meio dos
saberes e ancestralidades, im-
pressos em cada uma das ex-
pressões artísticas, manifestadas
em forma de objetos.

Os quilombos da Caçandoca,
Fazenda e Camburi expõem ar-
tes que revelam a preservação
da cultura quilombola remanes-
cente, utilizando em sua maio-
ria materiais da natureza.

Já o saber Caiçara está intrin-
secamente relacionado à pre-
sença do homem junto ao Mar
e como esta relação é apresen-
tada por meio das manifesta-
ções artísticas produzidas por
essa comunidade.

Serviço:

I Mostra de Saberes Artesanais
do Litoral Norte

09 de outubro a 07 de novem-
bro

Teatro Municipal de Ubatuba
(Praça Exaltação da Santa Cruz,
22, no centro histórico).

h t t p s : / / s a b e -
resartesanais.com.br/

Dose adicional contra Covid-19 para
rede privada de saúde de Ubatuba

será aplicada sábado, 16
Imunização acontecerá na

Etenf, das 8 às 17 horas ou até
o final das doses

A Secretaria de Saúde de
Ubatuba informa que médicos,
profissionais de enfermagem,
dentistas e auxiliares de consul-
tório dentário, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos que estejam tra-
balhando em clínicas, ambulató-
rios e hospitais, além de profis-
sionais de laboratório e farma-
cêuticos que estejam realizando
exames de diagnóstico de Covid-
19 poderão receber a dose de
reforço da vacina contra a Covid-
19 no sábado, 16 de outubro, na
Escola Técnica de Enfermagem
(Etenf), no horário das 8 às 17
horas ou até o final das doses
disponíveis.

Mas atenção: somente profis-
sionais que tenham tomado a
segunda dose há 6 meses ou
mais poderão se vacinar. É obri-
gatório apresentar também al-
gum documento (declaração ou
carteira de trabalho) que com-
prove a atuação em instituição
médica, clínica ou laboratório do
município, além de documento
com foto (RG, CNH, RNE ou ou-
tro) e da carteira de vacinação
contra a Covid-19 comprovando
as doses recebidas em Ubatuba.

Farmacêuticos que realizam exa-
mes para detecção da Covid-19
devem apresentar declaração da
instituição referindo exercer
essa atividade.

Também está em andamento a
vacinação de reforço para pro-
fissionais de saúde que atuam
na urgência e emergência, o que
inclui Santa Casa, pronto aten-
dimento da Maranduba e do
Ipiranguinha e equipes do SAMU
– Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência.

Demais profissionais de saúde,
que não foram contemplados
neste momento, deverão aguar-
dar a chegada de novos lotes e

acompanhar os canais de comu-
nicação oficiais da Prefeitura de
Ubatuba para atualizações.

Segunda dose

Sábado, 16, também haverá
aplicação da segunda dose das
vacinas contra a Covid-19 em
dois pontos: na Igreja São Fran-
cisco e no posto de saúde da
Maranduba, no horário das 8 às
17 horas ou até o final das do-
ses.

Podem completar o esquema
vacinal as pessoas que tomaram
a primeira dose da Astrazeneca
há 12 semanas, da Pfizer há 56
dias ou da Coronavac há 28 dias.
É obrigatório apresentar a car-
teira de vacinação comprovan-
do a primeira dose recebida em
Ubatuba e documento com foto
(RG, CNH, RNE ou outro).

A Igreja São Francisco fica na
av. Prof. Thomaz Galhardo, 1247
– Centro. Já o posto da
Maranduba fica na rua do Enge-
nho, s/n.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

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

Cerca de 60% da população
do estado já completou o

esquema vacinal

Sete em cada dez cidades do
estado de São Paulo (72%) não
apresentaram mortes por covid-
19 na última semana. A informa-
ção foi divulgada na quarta-fei-
ra (6) pelo governo estadual.

O estado tem 645 municípios,
dos quais 467 não apresentaram
mortes por covid-19 recente-
mente. Segundo o governador
de São Paulo, João Doria, essa
queda no número de mortes é
resultado do avanço da vacina-
ção.

Até este momento, cerca de
60% da população do estado já
completou o esquema vacinal,
ou seja, tomou a dose única da
vacina da Janssen ou as duas
doses das vacinas CoronaVac,
AstraZeneca ou Pfizer.

Dose adicional
Em setembro, o estado paulista

começou a aplicação da tercei-
ra dose, ou dose de reforço, em
idosos acima de 60 anos. Já nes-
ta semana, o estado deu início à

ORÇAMENTOS DE EDITAIS  DE JUSTIÇA
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Covid-19: 72% de cidades paulistas
não tiveram mortes na última semana

aplicação da terceira dose para
profissionais da área de saúde.
A terceira dose tem sido aplica-
da nos grupos de maior risco
para a doença, já que há uma
queda na proteção das vacinas
após seis meses da aplicação.

Durante entrevista coletiva do
governo estadual, o presidente
do Instituto Butantan, Dimas
Covas, aplicou a dose adicional
da CoronaVac na enfermeira
Mônica Calazans, a primeira pes-
soa a ser vacinada contra a
covid-19 no Brasil, e no secretá-
rio estadual da saúde, Jean
Gorinchteyn.

Especialistas e o Ministério da
Saúde, no entanto, recomen-
dam que a terceira dose seja de
um imunizante diferente da
CoronaVac, preferencialmente a
Pfizer.

A terceira dose está sendo apli-
cada em todos os idosos e pro-
fissionais de saúde que toma-
ram a segunda dose há mais de
seis meses.

Novo calendário

Idosos acima de 80 anos que

tomaram a segunda dose no
mês de abril podem procurar os
postos de saúde para tomar a
dose adicional a partir do dia 11
de outubro. Segundo a coorde-
nadora do Programa Estadual de
Imunizações, Regiane de Paula,
essa dose adicional para aque-
les que tomaram a vacina em
abril será aplicada até o dia 7 de
novembro.

A expectativa do governo é va-
cinar 2,7 milhões de pessoas
nesse grupo.

Pelo calendário, idosos acima
de 80 anos que tomaram a se-
gunda dose em abril, podem
tomar a terceira dose entre os
dias 11 e 17 de outubro. De 18 a
24 de outubro é a vez dos ido-
sos entre 75 e 79 anos. Entre 25
e 31 de outubro, idosos com 70
e 74 anos. Entre 1 e 7 de novem-
bro, idosos acima de 60 anos.
Mas o governo orienta para a
pessoa olhar a data de sua se-
gunda dose. Somente após com-
pletado os seis meses é que o
idoso deve procurar o posto de
saúde para tomar a dose adicio-
nal.
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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.

Ivone Ferreira da Silva

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 Outubro Rosa animal

Homenagem

Reunião contou com presen-
ça de representantes das
polícias Ambiental, Civil e

Militar

O Grupo de Trabalho
Intersetorial de Combate a Inva-
sões da Prefeitura de Ubatuba se
reuniu na manhã da terça-feira,
5, com representantes da Polí-
cia Civil, da Polícia Ambiental, da
Polícia Militar (PM) e Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) para dialo-
gar sobre as ações de fiscaliza-
ção e demolição de invasões de
áreas públicas.

As forças de segurança estive-
ram representadas pelo delega-
do Ricardo Mamede, da Polícia
Civil, pelo capitão Igor Hiara, da
Polícia Ambiental, pelo tenente
Guilherme Alves Aquino, capitão
do batalhão da PM de Ubatuba,
e pela comandante da GCM, Pa-
trícia Ferreira do Amaral. Além
da secretária de Habitação,
Silvana Caccin D’Angelo, e do
assessor Especial de Planeja-
mento e Fomento Econômico do
Gabinete da Prefeita, Thiago
Gigliotti, participaram da reu-
nião o secretário-adjunto de As-
sistência Social, Anderson Paiva,
o Diretor de Gestão de Regulari-
zação de Núcleos, Nelson Luiz de
Jesus, e o secretário-adjunto de
Urbanismo, Michel Amauri
Vieira Ferreira.

A reunião teve um momento
de esclarecimentos sobre as re-
gularizações fundiárias em an-
damento. A secretária de Habi-
tação explicou que processos de
regularização não liberam seus
beneficiados de respeitar as de-
terminações ambientais.

Entre as preocupações levanta-
das estão os procedimentos em
relação às invasões que aconte-
cem em áreas particulares ou da
Secretaria do Patrimônio da
União (SPU), sobre as quais a
prefeitura não tem gestão. Foi
relatado que o grupo
intersetorial já está em contato
com o MPF em relação às terras
da União e também irá solicitar
posicionamento do Ministério
Público Estadual em relação a
invasões em áreas particulares.

Outro tema debatido foi a pre-

Grupo de combate a invasões em
Ubatuba debate ações conjuntas

com forças policiais

ocupação com o aspecto social
e a falta de moradia para a po-
pulação que vive em áreas de
ocupação não passíveis de regu-
larização, loteamentos que fo-
ram parcelados e vendidos irre-
gularmente.

Apoio do Inpe no
monitoramento

Também foi dado informe so-
bre o monitoramento das áre-
as invadidas, que se tornou
mais ágil graças à parceria com
o Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), que produz
imagens atualizadas a cada cin-
co dias.

Para articular e otimizar o tra-
balho das equipes tanto da Pre-
feitura quanto da polícia, foi
proposto definir um dia fixo da
semana para as ações de demo-
lição articulando a Polícia Mili-
tar, Polícia Ambiental e Polícia
Civil, além da Guarda Civil Mu-

nicipal, utilizando como base as
informações obtidas pelo saté-
lite.

Outra proposta foi a de fazer
um trabalho piloto em uma
área específica, como o
Sesmaria, por exemplo, que re-
úne situações como ocupações
em áreas públicas e particula-
res e ocupações consolidadas e
novas.

Ações de comunicação e infor-
mação sobre áreas passíveis ou
não de regularização, criação
de mecanismo denúncia sobre
placas falsas de regularização,
alinhamento de ações conside-
rando os aspectos
socioambientais e retomada da
análise de processos de regula-
rização parados foram outras
tarefas em andamento citadas
pelo grupo de combate a inva-
sões.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Dieta calórica e questões
hormonais estão relacionadas
ao surgimento de tumores; a

castração, feita na época
certa, é a melhor precaução

A medicina-veterinária pega
carona no Outubro Rosa e lança
campanhas também para as fê-
meas de cães e gatos. No Hospi-
tal Veterinário Taquaral (HVT),
em Campinas, há duas veteriná-
rias especializadas em oncologia
animal - Dra. Clarisse Teixeira e
Dra. Daniela Formaggio -, e as
profissionais não se cansam em
orientar os tutores sobre a ne-
cessidade da prevenção, pois, de
acordo com as doutoras, as
neoplasias mamárias em cade-
las é o tumor mais comum nes-
sa espécie.

“A propensão a esse tipo de
tumor é cerca de 45% a 50% em
relação aos outros tipos de tu-
mores nas cadelas. E estima-se
que cerca de 50% desses tumo-
res são malignos”, frisa a Dra.
Clarisse.

A Dra. Daniela, que também é
especialista em felinos, explica
que nas gatas a ocorrência é di-
ferente: é o terceiro tipo de tu-
mor de maior prevalência, atrás
apenas de carcinoma de células
escamosas e linfoma, ficando
entre 20% a 30% em felinas com
propensão a esse tipo de tumor.
Segundo a doutora, “estima-se
que, pelo menos, 80% desses
tumores são malignos, sendo
mais prevalente em gatas entre
10 a 12 anos de idade”. A doen-
ça pode ocorrer ainda em cães
machos, mas sua incidência é de
menos de 1%.

O surgimento de tumores ma-
mários nas cadelas, conforme
alguns estudos, demonstram ter
origem nos hábitos alimentares
e na obesidade. Dra. Clarisse
destaca que esse tipo de câncer
apresenta maior incidência em
cães que são gordinhos desde a
idade de 1 ano, demonstrando
haver relação entre obesidade e
neoplasias mamárias. E não é só:
a obesidade também pode pre-
dispor a progressão do tumor e
de desenvolvimento metástases.

Dra. Daniela ressalta que con-
dições hormonais também são
tidas como fatores de risco. Ele
cita como exemplo a aplicação
de anticoncepcionais para a ini-
bição do cio. “O procedimento
é relacionado ao aparecimento
de neoplasias, principalmente
benignas, tanto em cadelas
como em gatas”, afirma a vete-
rinária.

Prevenção de câncer de mama
deve ser feito também para
as fêmeas de cães e gatos

Saúde

Em cadelas predispostas a esse
tipo de neoplasia o câncer ten-
de a aparecer entre os 7 e 12
anos de idade. Em gatas, entre
os 10 e 12 anos.

Como prevenir?
Além de manter uma dieta com

calorias controladas, em cadelas
a melhor prevenção é a castra-
ção precoce. Dra. Clarisse diz
que quando a cirurgia é realiza-
da antes do primeiro cio, a pro-
babilidade de a cadela desenvol-
ver tumores mamários é de
0,5%. Antes do segundo cio, au-
menta um pouquinho as
chances, indo para 8%. E antes
do terceiro cio, o índice se eleva
para 26%.

Em gatas, de acordo com a Dra.
Daniela, a castração antes de 1
ano de idade diminui a incidên-
cia de tumores mamários na es-
pécie adulta.

A castração reduz muito a
chance de desenvolvimento de
neoplasias mamárias porque os
tumores de mamas surgem dos
hormônios. “Os ovários são res-
ponsáveis pela produção de
estrogênio - hormônio que de-
senvolve a glândula mamária -
e a progesterona, hormônio re-
lacionado com o estímulo de
multiplicação de células
cancerígenas”, pontua Clarisse.

Todo cuidado é pouco

As doutoras salientam, porém,
que a castração, quando muito
precoce, pode trazer algumas
consequências: incontinência
urinária - quando realizada an-
tes de 6 meses de idade -, como
também aumento da incidência
de outros tumores, a exemplo
dos osteossarcoma,
h e m a n g i o s s a r c o m a ,
mastocitoma, linfoma e tumores
cardíacos. “Por isso, as novas
diretrizes de câncer mamário em
cadelas orientam que animais

de raças de pequeno e médio
porte sejam castrados entre o
primeiro e o segundo cio e de
raças de grande porte e gigan-
tes entre o segundo e o terceiro
cio”, esclarece Clarisse, reforçan-
do a importância das consultas
frequentes ao médico-veteriná-
rio.

Dra. Daniela indica que o tutor
deve observar sempre a sua fê-
mea. “A palpação das cadeias
mamárias feita com regularida-
de é essencial para um diagnós-
tico e tratamento precoces.
Qualquer nódulo, independen-
te do tamanho, deve ser investi-
gado”, enfatiza.

As doutoras alertam ainda que
cerca de 25% das neoplasias
mamárias malignas em cadelas
apresentam no momento do di-
agnóstico algum tipo de
metástase, podendo estar aco-
metidos linfonodos regionais e
pulmões.

Meu pet está com câncer de
mama. E agora?

As especialistas em oncologia
do HVT afirmam que o trata-
mento de eleição para as
neoplasias mamárias é a
mastectomia (cirurgia para reti-
rada da glândula mamária), que
pode ser parcial ou total, depen-
dendo da mama acometida. Os
linfonodos regionais também
devem ser retirados.

Assim como em humanos, a
quimioterapia, imunoterapia e
radioterapia também são tera-
pias utilizadas, dependendo do
grau e histológico da neoplasia.

Um último alerta: neoplasias
benignas também devem ser
extraídas com cirurgia: “estudos
demonstram que cadelas com
neoplasias benignas têm três
vezes mais chances de desenvol-
ver neoplasias malignas com o
passar do tempo”, pondera a
Dra. Clarisse.

Atividades incluíram sorteios,

zumba e dinâmicas de grupo

A Secretaria de Saúde da Prefei-
tura de Ubatuba reuniu na manhã
desta sexta-feira, 8, toda a equi-
pe de agentes comunitários de
saúde e agentes de combate a
endemias para uma manhã de
integração entre esses profissio-
nais. A atividade marcou o Dia
Nacional do Agente Comunitário
de Saúde (ACS) e do Agente de
Endemias, instituído pela Lei n.
11.585/2007 e celebrado todos os
anos em 4 de outubro.

Os ACS compõem a equipe
multiprofissional nos serviços de
atenção básica à saúde e desen-
volvem ações de promoção da
saúde e prevenção de doenças. Os
ACS realizam a integração dos ser-
viços de saúde da atenção básica

Agentes comunitários de saúde
e de endemias de Ubatuba têm

dia em sua homenagem

com a comunidade, exercendo
uma atividade de educação em
saúde tanto em visitas domicilia-
res quanto em ações coletivas.

“Queremos agradecer por todo
o trabalho, principalmente frente
à pandemia, com a atuação dos
ACS no monitoramento de pacien-
tes de Covid-19, acompanhando e
ligando para os contatos desses
pacientes, e também atuando na
vacinação, na organização das fi-
las, orientação, verificação das
doses, entre outros”, destacou a
secretária de Saúde, Sheila da
Silveira Barbosa. “O trabalho dos
agentes de combate a endemias
também é primordial para o con-
trole de vetores e da transmissão
de doenças que afetam direta-
mente a saúde da comunidade”,
completou.

Para Flaviana Maria da Silva, ACS

concursada há 6 anos da equipe
do posto do Perequê-Açu, even-
tos como o de hoje são muito gra-
tificantes. “Sentimos o reconheci-
mento ao nosso trabalho. O tra-
balho do ACS envolve amor, dedi-
cação, zelo. A pandemia não foi
fácil para ninguém, principalmen-
te para nós. Mas agora já come-
çamos a respirar novamente com
a população vacinada”, falou.

Na dinâmica de reflexão sobre a
profissão, Gustavo Barros, agente
na Vigilância em Saúde, citou fra-
se do médico e cientista brasilei-
ro, Vital Brazil, criador do Institu-
to Butantan: “A única felicidade na
vida está na consciência de ter re-
alizado algo útil para a comunida-
de”.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Mudança de endereço:
Pronto Atendimento do Ipiranguinha

e Farmácia Central de Ubatuba
Pronto Atendimento do

Ipiranguinha volta para seu
bairro

A Secretaria de Saúde de
Ubatuba informa que o Pronto
Atendimento (PA) do
Ipiranguinha voltou a atender na
rua Assembleia, 114, no bairro
Ipiranguinha, todos os dias, no
horário das 7 às 19 horas.

Com isso, a unidade Cícero
Gomes, localizada na rua Batis-
ta de Oliveira, 199, Centro, vol-
ta a funcionar somente de se-
gunda a sexta-feira, das 7 às 17
horas, permanecendo fechada
aos sábados e domingos.

A unidade Cícero Gomes tam-
bém passou a abrigar a Farmá-
cia Central e a assistência farma-

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

cêutica de Alto Custo, que aten-
de no horário das 8 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira. Para
retirar medicamentos, é preciso
apresentar receituário médico,
cartão do SUS e carteira de alto
custo no caso de medicamentos

Pronto Atendimento do Ipiranguinha, antes da reforma em 2019

em que ela é exigida. No caso de
medicamentos controlados e
antibióticos, é necessário apre-
sentar duas vias originais da re-
ceita.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Meio ambiente

Oportunidade

O Instituto Argonauta marcou
presença no I Encontro de Secre-
tários de Meio Ambiente do Li-
toral Norte Paulista, evento re-
alizado em Ilhabela em meados
de setembro (14/09) para discu-
tir ações e projetos para comba-
ter a poluição por resíduos sóli-
dos em nossa região.

Foi apresentado o
#ProjetoLixoMarinho, onde o
Instituto publica, todos os me-
ses o Boletim do Lixo, em parce-
ria com o Aquário de Ubatuba,
com o objetivo de informar
mensalmente a situação das
praias do litoral Norte de São
Paulo com relação à presença do
lixo.

O oceanógrafo Hugo Gallo
Neto, presidente do Instituto
Argonauta, relembrou que as
ações de combate aos resíduos
marinhos remontam à década
de 1990, quando o Aquário de
Ubatuba e o Projeto TAMAR ini-
ciaram, de forma pioneira no
país, com as campanhas de
conscientização e ações de lim-
pezas de praia envolvendo vo-
luntários e moradores de
Ubatuba, e de instalação de bar-
reiras de contenção de resíduos.

Instituto Argonauta marca
presença no I Encontro de

Secretários de Meio Ambiente
do Litoral Norte Paulista

Hoje, soma-se o desafio de ata-
car as reais causas do lixo mari-
nho, como o descarte inadequa-
do por parte de moradores e
turistas, os resíduos que vêm
por meio dos navios e das cor-
rentes marítimas, além da pre-

cária estrutura de coleta seleti-
va na região.

Há ainda o agravante do lixo
gerado na pandemia: em 2020,
o @institutoargonauta registrou
um dos casos mais célebres de
interação da fauna marinha com
esses resíduos, um pinguim-de-
Magalhães cuja necropsia reve-
lou a existência de uma másca-
ra em seu estômago. O caso foi
tema de uma artigo, publicado
na revista científica Marine
Pollution Bulletin, em março
deste ano.”Só acredito que va-
mos resolver o problema do lixo
marinho com educação e com
leis mais severas, que incluem
proibir o uso de plásticos
descartáveis, como têm feito os
países da União Europeia”, afir-
mou Hugo.No encontro, foi ce-
lebrada a Carta de Compromis-
so do Litoral Norte Paulista em
defesa do “Oceano sem Plásti-
co”, onde os quatro secretários
de Meio Ambiente dos municí-
pios da região se comprometem
a trabalhar em conjunto para
desenvolver ações que comba-
tam a poluição por resíduos
plásticos no território. Assina-
ram o documento os secretári-
os Francisco Graziano Neto
(Ilhabela), Silvio do Prado Bohn
Júnior (Ubatuba), Tatiana Scian
(Caraguatatuba) e José Augusto
de Carvalho Mello (São Sebasti-
ão). O evento teve também a
presença do prefeito de Ilhabela,
Toninho Colucci, do ICMBio
Alcatrazes e de organizações li-
gadas à proteção dos oceanos –
entre elas Projeto TAMAR, VIVA
Instituto Verde Azul, Instituto
Supereco, Ilhabela Sustentável,
Instituto Ilhabela Sustentável,
Aquário de Ubatuba e Tamoio
Ubatuba.

Outro destaque foi a presença
da família Schurmann, represen-
tada pelo Capitão V ilfredo
Schurmann, à frente da expedi-
ção Voz dos Oceanos, que está
produzindo um documentário
sobre soluções inovadoras para
combater a poluição dos mares.

Inscrições abertas para curso “Hospitalidade
e excelência em serviços

hoteleiros” totalmente gratuito
Apresentar conceitos e práticas

de hospitalidade que gerem valor
à experiência do cliente, sensibi-
lizando o profissional para a im-
portância dos aspectos
comportamentais na prestação de
serviços em hotelaria. Esse é o
objetivo do curso Hospitalidade e
excelência em serviços hoteleiros
realizado pelo Sebrae em parce-
ria com a Associação Comercial
de Ubatuba e Senac.

O curso será realizado de forma
presencial nos dias 25 e 26 de ou-
tubro (2ª e 3ª feira), das 9h30 às
13h30 na ACIU- Rua Dr. Esteves da
Silva, 51 Centro, Ubatuba.

As inscrições podem ser feitas
através de contato pelo
Whatsapp: 99676 4166, infor-
mando obrigatoriamente o nome
completo, CPF, data de nascimen-
to, endereço com CEP, celular, e-
mail e CNPJ.

Não serão aceitas inscrições
com algum dado faltando. As va-
gas são limitadas.

Acontece na cidade

O Coquetel de Encerramento
do Festival Gastronômico de
Ubatuba realizado na quarta-fei-
ra, 06 de outubro, no Espaço
Jundu da Praia Grande premiou
os melhores de cada uma das 11
categorias e entregou aos 58
participantes do Concurso uma
placa simbolizando a sua parti-
cipação.

Os vencedores da cada cate-
goria foram os seguintes:

Petisco de praia: Quiosque
Girassol; Cozinha Oriental:
Wokbar, Massas; Francisco;
Sobremesas: Veranda Café;
Pizzas: Forneria Bixiga; Pães:
Maria Farinha; Cozinha Inter-
nacional: Sal Grosso; Prato
mais criativo: Holly Fish; Ham-
búrguer: Padaria Itamambuca;
Comida de Boteco: Cadeia Ve-
lha; Cozinha Caiçara: Banana
Bamboo; Caiçara Contempo-
râneo: Jundu Restaurante.

Coquetel marca o
encerramento do Festival
Gastronômico de Ubatuba

Com recorde de participan-
tes, o evento foi um sucesso
de vendas e com grande inves-
t imento em mídias.
Organizadores, jurados e esta-

belecimentos ficaram muito
satisfeitos com o resultado po-
sitivo do evento que entrou
definitivamente ao calendário
da gastronomia nacional.

O novo formato de visitas
dos jurados aos estabeleci-
mentos manteve o evento
“VIVO” durante todo mês e as
impressões foram as melhores
possíveis.

Corroborando com o suces-
so de vendas dos milhares de
pratos oferecidos durante um
mês nos estabelecimentos.

A chef Ana Bueno que este-
ve no encerramento do even-
to e em setembro visitando os
part ic ipantes da Cozinha
Caiçara trocou infinitas infor-
mações que elevam o nível da
gastronomia da cidade e o que
há de melhor na culinária tra-
dicional.
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Balada Solidária será realizada
na véspera do feriado do
aniversário de Ubatuba

O Rotary Club de Ubatuba,
através de seu presidente
Jurandiau Lovizaro convida a
todos os moradores e turis-
tas a prestigiarem o evento
Balada Solidária, cuja renda
da bilheteria vai ser reverti-
da para o Banco de Cadeira
de Rodas do Rotary Club de
Ubatuba que busca sempre
atender a todos que preci-
sam fazer uso de uma cadei-
ra de rodas.

Devido à alta demanda, é
preciso promover eventos
que arrecadem fundos para
manter o banco sempre com
peças disponíveis.

O Anchieta Café, num gesto
de generosidade e sensibili-
dade, vai reverter a bilhete-
ria da balada do dia 27 de
outubro para o Banco de Ca-
deira  de Rodas do Rotary
Club de Ubatuba.

A Balada Solidária irá acon-

tecer no dia 27 de outubro,
que é véspera do feriado do
aniversário de Ubatuba, a
partir das 22h e terá a Ban-
da Kauze abr i lhantando a
noite. Com todos os quesitos

exigidos pelas normas vigen-
tes da vigilância sanitária, o
sucesso do evento depende
da sua presença. Adquira seu
convite, você vai se divertir
e ajudar uma causa justa.

Aniversariante da semana
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Parabéns
Drª. Wania!

Uma comemoração com os
amigos mais íntimos no Li-
moeiro marcou o aniversário
da  quer ida  Drª  Wania
Ago st in i ,  p rof i s s iona l  da
ortodontia consagrada em
nossa cidade.

Ela recebeu os cumprimen-
tos dos amigos do esposo
Gonzalo e todos que a consi-
deram. Parabéns Drª Wania!

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

Solidariedade

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba

Cultura

O objetivo do evento é chamar
atenção aos cuidados com a saú-
de da mulher e do homem e ser-
vir de motivação para a preven-
ção ao câncer de mama e de
próstata e promover a
integração de ciclistas da cida-
de e região bem como a prática
esportiva e o cuidado com a saú-
de. Importante ressaltar que
este é um evento voltado a to-
dos os ciclistas e para aqueles
que gostam de pedalar a pas-
seio.

Não se trata de competição e
o uso de máscaras será obriga-
tório.

A organização do evento con-
vida toda a população que gos-
ta de pedalar.

Os kits do evento serão retira-
dos por ciclistas com um valor
simbólico de 30 reais cada e toda
a arrecadação será revertida
para a compra de cestas básicas
e fraldas geriátricas destinadas

2º Pedal Outubro Rosa e
Novembro Azul de Ubatuba

acontece no aniversário da cidade
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ao Fundo Social de Solidarieda-
de.

O evento vai ser no dia 28 de
outubro, na Avenida Iperoig, em
frente a Secretaria de Turismo
com concentração às 8:00hs e
saída às 9:00hs com um trajeto
de ida e volta ao Itaguá.

Comemore o aniversário de
Ubatuba, participando do even-
to.

Apoio e realização: Maravilho-
sas do Pedal, Unidas do Pedal
Ubatuba e Associação Ubatuba
de Ciclismo.

Chope Rosa no Outubro Rosa

A diretoria da instituição SAPO
UBA recebeu com gratidão uma
doação diferente e agradável
para ajudar um pouco mais seus
assistidos.

Numa iniciativa inédita e lou-
vável o estabelecimento Doca

390, a partir do dia 14 de outu-
bro vai fornecer aos seus
frequentadores um chope pilsen
rosa cuja arrecadação das ven-
das deste produto será reverti-
da em prol da Instituição SAPO
UBA, que auxilia pacientes

oncológicos em Ubatuba.
A promoção é válida a partir do

dia 14 de outubro enquanto
durar o estoque do chope rosa.

Contribua com essa causa, o
Doca 390 fica na Rua Dr. Esteves
da Silva 390, Centro – Ubatuba.

A associação Sapo Uba pro-
moveu essa semana em sua
sede um curso de velas
artesanais, com a participação
de voluntárias e até de uma
paciente. O objetivo deste cur-
so pi loto é criar agentes
multiplicadores para produção
de novas velas que estarão à
venda no Bazar de Natal da
Sapo Uba.

A SAPO UBA é uma associação
que dá apoio aos pacientes
oncológicos e às suas famílias
na cidade de Ubatuba. Além do
fornecimento de fraldas geriá-
tricas, protetor solar e suple-
mento alimentar, fornece, na
medida do possível, medica-
mentos, ajuda para facilitar
esse processo tão difícil para
todos que enfrentam a doen-
ça.

A SAPO UBA também oferece
acompanhamento psicológico
aos pacientes e às suas famíli-

Artesanato
Sapo Uba promoveu curso de velas
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Acompanhe as notícias
diariamente no site do jornal

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

e instagram @acidadeubatuba

as. Você não está sozinho!
Quem quiser fazer doações à

entidade dos ítens mais utili-
zados pelos pacientes deve se
dirigir à sede para obter mais
informações.

A SAPO UBA fica na rua Paraná
nº 261, no centro e atende de
quarta, quinta e sexta-feira, das
9 às 16 horas. O contato com a
associação pode ser feito pelo
telefone (12) 99815-1920.

Quem chega a Ubatuba e per-
corre a rodovia Oswaldo Cruz
sentido centro, logo se depara
com o trevo que dá acesso às
regiões norte, sul e central do
município. Nele, é impossível
não notar a grande estátua de
um caiçara e seu remo dando às
boas-vidas à Capital do Surfe.

Conhecido como Zé Capão, o
monumento é uma homenagem
à comunidade caiçara, represen-
tada por um dos seus:  José
Vieira Mendes, a quem foi dado
tal apelido. Além de pescador,
ele foi funcionário público do
município dentre outras tantas
histórias contadas por antigos
amigos e conhecidos.

Intervenção
Após passar por uma

higienização, a estátua ganha
um toque especial: o remo que
ele mantém nas mãos está rece-
bendo uma pintura, que tam-
bém é representação do artesa-
nato tradicional na cidade. O
responsável pela arte é o neto
do homenageado: o skatista e
artista plástico, Cristiano Vieira
Mendes –o “Tiano”, em conjun-
to com seu pai, Waldir Vieira
Mendes – conhecido como
D’Águas. A ação está acontecen-
do com o apoio da Fundação de
Arte e Cultura de Ubatuba –
Fundart e de um empresário lo-
cal de uma loja de tintas.

“Em uma conversa com o pre-

Remo do monumento do Caiçara
de Ubatuba vira obra de arte

sidente da Fundart, Gady
Gonzalez, surgiu a ideia de inici-
ar a fazer a pintura do remo do
pescador. Como a história do
remo tem a ver com meu pai e a
memória dos meus avós, sugeri
a chamá-lo para pintar junto e é
o que estamos fazendo”, com-
partilhou.

Tiano ainda disse que a execu-
ção da pintura levou cerca de
uma semana. A arte do remo foi
finalizada nesta quarta-feira, 06,
e, agora aguarda apenas a apli-
cação de resina para conserva-
ção. É necessário esperar a tin-
ta secar e, também, contar com
a ajuda meteorológica. A entre-
ga oficial acontecerá no dia do
aniversário da cidade, celebra-
do em 28 de outubro.

“A ideia é oferecer a interven-

ção no remo como um presente
para Ubatuba. Essa é a propos-
ta”, destacou o artista.

Significado
Tiano compartilhou um pouco

do sentimento e do significado
da ação.

“Essa estátua foi feita para to-
dos os caiçaras. Não se restrin-
ge somente a minha família.
Meu pai sempre fala que meu
avô foi um pescador lendário da
Boca da Barra. Era contador de
histórias, coveiro e padeiro –
uma peça emblemática da cul-
tura caiçara. Ficamos honrados
com o convite para a interven-
ção ter sido feito para nós, que
somos da família dele. É bom
destacar que a escultura foi fei-
ta por um outro artista. A gente
fica feliz em saber que isso for-
talece mais a cultura caiçara da
nossa cidade, bem na entrada
(de Ubatuba). É mostrar como a
nossa cultura sobrevive”.

Mais sobre Tiano
O artista é bem conhecido na

cidade: além de possuir um ate-
liê, pois é professor de artes  for-
mado pela Escola Panamericana
de Arte e Design de São Paulo, é
referência de irreverência no
modo de pintar – que já lhe ren-
deu várias premiações nos Sa-
lões Ubatuba de Belas Artes; sua
trajetória ainda é marcada pe-
las intervenções artísticas espa-
lhadas pela cidade, como pon-
tos de ônibus (alguns pintados
também em parceria com outros
artista e o coletivo Néctar
Caiçara) e o totem/letreiro de
Ubatuba que fica no Píer
Comodoro Magalhães – do qual
também participou da pintura.

Suas “obras” mais recentes fo-
ram a personalização de um car-
ro de uma loja de tintas e, des-
tacando os monumentos da ci-
dade, a revitalização da estátua
de São Pedro localizada no mi-
rante da região central.

Zé Capão
José Vieira Mendes, mais co-

nhecido pelo apelido de Zé
Capão, nasceu em Ubatuba, em
19 de março de 1912, e faleceu
em 04 março de 1974. Foi funci-
onário público municipal, pesca-
dor e carnavalesco.

“Não tive a felicidade de co-
nhecer meu avô, que faleceu
dois anos antes de eu nascer.
Mas conheci minha avó, que me
contava muitas histórias. Ele vi-
via da pesca, vendendo o peixe
dele com um carrinho de mão
de madeira. Eles moravam no
centro da cidade então tem
muita história boa. É isso mes-
mo que falam dele”, finalizou
Tiano.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Antes

Depois

Limpeza do monumento

Pintura principal

Centro de Referência Animal de Ubatuba passa a
coordenar ações de combate a zoonoses e castrações

Prevenção

Inscrições para castrações

continuam em andamento

A Prefeitura de Ubatuba infor-
ma que, por ocasião da alteração
da estrutura  organizac iona l
ocorrida em setembro, foi cria-
da junto à Secretaria Municipal
de Saúde a Diretoria de Bem-Es-
tar Animal e Zoonoses.

Com a criação da nova direto-
ria, todas as ações de Zoonoses
e de Bem-Estar Animal passam a
ser competência do novo setor
e não mais da Supervisão de V i-
gilância em Saúde. Isso inclui:
ações de castração, Centro de
Referência Animal, Castramóvel,
Centro de Controle de Zoonoses,
canal de denúncia de maus-tra-
tos e abandono de animais, além
de vacinação antirrábica.

A nova diretoria está sob res-
ponsabilidade de Carlos Rocha

que, provisoriamente, cumpre
expediente na sede da Supervi-
são de V igilância em Saúde.

Os cadastros para castrações
de animais residentes nas regi-
ões Sul e Oeste do município
continuará a ser feito por tele-
fone, mas as ligações devem ser
feitas diretamente para o CRA:
3833-1085, no horário das 8 às
12 horas e das 13 às 17 horas.

O agendamento da vacinação
antirrábica animal e de consul-
tas  para atendimento c l in ico
ambulatorial  de cães e gatos
com médico veterinário também
continua a ser feito diretamen-
te por esse telefone.

Em relação ao cadastro para
castração em c l ín icas
credenciadas, não houve mu-
dança, e o cadastramento conti-
nua  a  ser  fe i to  pe lo  e-mai l :
castracao.ubatuba@gmail.com

Para fazer a inscrição, é preci-
so ter em mãos o RG e CPF do
tutor do animal, número do te-
lefone e endereço completo,
bem como informações sobre o
animal: se é cão ou gato, cor,
idade, se é macho ou fêmea,
peso aproximado.

Atenção: o trabalho feito é gra-
tuito. Nenhuma taxa ou contri-
buição é exigida dos munícipes
já que se trata de uma política
pública que visa a prevenção em
saúde com o contro le  de
zoonoses. O tutor do animal é
responsável por levar e buscar o
animal no local de castração,
bem como garantir que as orien-
tações pré-cirúrgicas sejam cum-
pridas.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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MMA Brazil Tour

Feriado

Surfe

Evento terá 10 lutas e arbitra-

gem do brasileiro Mário Yamasaki

(UFC) além da presença de

Demian Maia

No roteiro das principais compe-
tições esportivas do Brasil,
Caraguatatuba, litoral norte de São
Paulo, se prepara para receber uma
das mais importantes competições
de MMA do país, o MMA Brazil Tour
2021, que acontece no dia 16 de
outubro, a partir das 19 horas com
um card repleto de lutadores naci-
onais e internacionais em grandes
duelos de tirar o fôlego. Serão 10
lutas em um octógono com medi-
das oficiais especialmente monta-
do na Praça da Cultura, região cen-
tral do município. O evento será
transmitido ao vivo via Youtube e
também com as lutas do card prin-
cipal transmitidas no Bandsports.

O evento desembarca em
Caraguatatuba pela primeira vez e
promete um card com fortes emo-
ções. Das 10 lutas programadas, seis
delas serão pelo card preliminar,
com duelos entre brasileiros. Os úl-
timos quatro combates reservam
fortes emoções com alguns duelos
internacionais. A cereja do bolo fica
por conta da arbitragem oficial do
card principal, que será do brasilei-
ro Mário Yamasaki, lenda dos gran-
des eventos de artes marciais com
mais de 400 combates em eventos
como Pride GP, Strikeforce e UFC.
Além dele, o brasileiro Demian Maia
também tem presença confirmada
no evento como convidado especi-
al.

O destaque do evento ficará por
conta das quatro lutas do card prin-
cipal, que inclui duelos internacio-
nais envolvendo brasileiros. Muita
emoção e adrenalina garantidas em
combates que valem o título do
evento. A abertura do card princi-
pal fica por conta da luta entre os
brasileiros Alan Silvério e Julião
Rodrigues. Na sequência, um due-

Demian Maia

Caraguatatuba recebe em
outubro o MMA Brazil Tour
com disputas internacionais

lo entre o brasileiro João
“Demolidor” e o iraniano, Ali Reza.
A rivalidade Brasil e Argentina sobe
no octógono no segundo duelo do
card principal. O brasileiro Clevinho
vai enfrentar o argentino Juan “El
Terror”, destaque em competições
por todo o continente. A ultima luta
da noite será entre o brasileiro,
Renan Freitas e o norte-americano,
Willian Holguin em um duelo que
promete encerrar a noite com cha-
ve de ouro.

Ingressos

Além de toda estrutura e o espe-
táculo envolvido, o MMA Brazil Tour
ficará marcado na história de
Caraguatatuba por conta da gran-
de ação social envolvida na troca
dos ingressos. Diferente do que
acontece em outros eventos pelo
país, cada ingresso para assistir às
lutas deverá ser trocado por um
pacote de 500g de leite em pó, que
será repassado ao Fundo de Solida-
riedade do município em uma gran-

de arrecadação promovida em par-
ceria entre o evento e a prefeitura
municipal.

São dois pontos de troca e os in-
gressos são limitados, portanto, não
deixem para última hora:

- Loja Sportfight (Caraguá Praia

Shopping)

Av. Dr. Arthur da Costa Filho, 937
– Loja 17ª

Contato: (12) 3883-7781

- Loja Centauro (Serramar

Shopping)

Av. José Herculano, 108
Contato: (12) 2101-0649

Card Completo:
Preliminar
Kelvin Jacob x Andrew Maciel
Renan Goiás x Tom Santos
Lucas Feio x Fabrício Ceará
Rafael Speranza x Nicolas Bonelli
Edison Pará x Pablo Eduardo Mes-

quita (Caraguá)
Juliano Soneca x Chirs Catala

Principal:
Alan Silvério (BRA) x Julião

Rodrigues (BRA)
Ali Reza (IRÃ) x João Demolidor

(BRA)
Juan El Terror (ARG) x Clevinho

(BRA)
Willian Holguin (USA) x Renan

Freitas (BRA)

Serviço:
MMA Brasil Tour 2021
Data: 16 de outubro de 2021
Horário: 19 horas
Local: Praça da Cultura – Avenida

da Praia, Centro – Caraguatatuba-
SP

Apoio: Prefeitura Municipal de
Caraguatatuba – Crescer para Todos

Mário Yamasaki (UFC)

Surfistas de Ubatuba destacam-

se na primeira etapa da Estadual

de Categorias de Base

A praia de Camburi, em São Sebas-
tião, foi palco da primeira etapa do
Hang Loose Surf Attack 2021. O
campeonato reuniu quase 300 atle-
tas da nova geração, de 10 estados,
incluindo São Paulo, em quatro dias
de competições. No domingo (3/
10), os surfistas disputaram as cin-
co categorias que faltavam: estre-
ante feminino e masculino (sub12),
iniciante feminino e masculino (sub
14) e a mirim feminino (sub16),
além do “Girl Best Trick”, melhor
onda feminina, que foi vencida pela
praia-grandense Kemily Sampaio, e
faturou os R$ 1.000,00 de
premiações.

A briga pelo título começa a des-
tacar os possíveis vencedores esta-
duais em 2021. Ubatuba foi impla-
cável nos primeiros dias com vitó-
rias de Diego Aguiar (sub18), Ryan
Kainalo (sub16) e Naire Marquez
(sub18), além do Fu Wax Air Show,
vencido por Lucas Lisboa, no tercei-
ro dia de evento. Os títulos colocam
os ubatubenses na frente. Lembran-
do que os campeões da sub 18,
masculino e feminino, vão ganhar
uma moto elétrica Mobyou.

Neste Domingo, último dia de
evento, as meninas da estreante
(sub12) foram as primeiras a com-
petirem nas boas ondas de meio
metro que quebraram em Camburi,
e a atleta da Praia Grande, Carol
Bastides, mostrou confiança e foco
e saiu vitoriosa. A carioca Sofia
Tinoco ficou com a vice-liderança.
Do Rio Grande do Norte, Maria Cla-
ra, finalizou em terceiro lugar e
Marina Suguimoto, voltou para

Estadual de Categorias de Base é
finalizado em Camburi e começa
a desenhar os futuros campeões

de 2021 com destaque para
os atletas de Ubatuba

Ubatuba na quarta posição.
O Hang Loose Surf Attack 2021,

realizado pela Federação de Surf do
Estado de São Paulo (SPSurf) con-
tou com a tecnologia da WaveNow
na transmissão ao vivo e com a par-
ticipação especial do ex-surfista
profissional Fábio Gouveia, que ao
lado do paulista Michael Cardoso e,
do carioca Rick Lopes, participou
dos comentários dos principais
acontecimentos do evento.

Fabinho se surpreendeu com o
alto nível dos atletas. “Foi uma ex-
periência muito positiva. É um cir-
cuito muito diferenciado que atrai
os melhores do Brasil. Eu pude
acompanhar ao vivo e me atualizar
com a força dos futuros surfistas
que estamos fabricando. Parabéns
a todos que estão envolvidos neste
trabalho”, disse Gouveia, que teve
que se retirar do evento ao saber
do nascimento de seu segundo
neto, neste caso uma netinha.

Na estreante masculino (sub12), o

título de campeão foi comemora-
do pelos paranaenses com a vitória
de Anuar Chiah, que começou a
surfar aos seis anos e já é uma das
grandes promessas do surfe. E mais
uma vez Ubatuba prevaleceu no
pódio com a dobradinha de Eduar-
do Mulford, segundo lugar e, Kalani
Robles, na terceira posição. O
sebastianense João Vitor terminou
na quarta posição.

A categoria iniciante feminina foi
a terceira final do dia e a carioca
Aysha Ratto, que teve um desem-
penho impecável nas ondas do Can-
to do Davi, como é conhecido o lado
esquerdo de Camburi, foi a grande
vencedora. A segunda colocação
também ficou nas mãos de outro
estado, com a catarinense Maria
Amélia. Carol Bastides, da Praia
Grande, campeã na estreante, fina-
lizou na terceira colocação e, Luana
Reis, de São Sebastião, conquistou
o quarto lugar.

A dobradinha ubatubense se repe-
tiu na estreante masculina com a
presença de Pedro Henrique no
pódio principal e, outra vez, Kalani
Robles, contribuiu para o feito, con-
quistando a segunda posição, após
ficar em terceiro na iniciante. Na
terceira posição ficou Matheus Ne-
ves, de São Sebastião. Em quarto
lugar o carioca Rickson Falcão.

As meninas da mirim (sub16) fina-
lizaram com muito estilo, uma apre-
sentação que mostrou, entre outras
coisas, o amadurecimento do es-
porte cada vez mais cedo. A
paranaense Laura Mandelli foi a
grande vencedora da categoria, se-
guida pela catarinense K iany
Hyakutake, como vice. Maria
Eduarda, da Bahia, fechou terceiro
lugar e a ubatubense Naire
Marquez, atual campeã da sub16,
na quarta colocação.

Para o presidente da Federação de
Surf do Estado de São Paulo
(SPSurf), Zé Paulo, o evento foi de
acordo com suas expectativas. “Ter-
minamos a primeira etapa do Hang
Loose Surf Attack com sucesso, com
altas ondas. Fizemos a retomada
dos grandes eventos. Camburi aju-
dou com as suas condições favorá-
veis. Tivemos recorde em número
de atletas e também oferecemos o
maior valor de premiação de todos
os tempos. Uma que explorou o ní-
vel altíssimo dos nossos atletas. Eu
agradeço a todos os patrocinadores
e apoiadores. Esperamos todos em
dezembro, no Guarujá, onde reali-
zaremos a segunda e última etapa
e anunciaremos os campeões esta-
duais de surfe 2021”, encerrou o
presidente.

Entre os head judges Paulo Motta
e Marcelo Nunes (Papel), da SPSurf,
a avaliação foi positiva. “É um cam-
peonato brasileiro. O nível técnico
dessa molecada é sensacional. E
nós nos preparamos com uma equi-
pe boa, oxigenada, mesclando ex-
periências acumuladas por anos
com os novos juízes. Alcançamos
um balanço muito positivo no final”,
disse Nunes. “O Hang Loose é o
evento mais significativo das cate-
gorias de base na formação dos
campeões do surf nacional. Esse
novo momento do surfe paulista
com a nova Federação vem ao en-
contro de sangue novo para dar
continuidade num trabalho que já
existia. Esse campeonato é um mar-
co e a gente começa a olhar para o
futuro, sempre desejando um mun-
do promissor, melhor”, finalizou
Motta.

O Hang Loose Surf Attack 2021
contou com os patrocínios de
Mobyou, Fu Wax e Sthill. Apoios:
Keahana Blanks, Special Boards,
Waves NOW, Visual Boards, Miwa
Beach Club, Protetor Solar Suntech,
Loja 20 Pés, Delab Desing, Camburi
Praia Hotel, Refúgio de Camburi,
Açaí Gogordo Litoral Norte, Sorve-
teria Rochinha, Gimba, Frutaria
Ventura, Pizzaria Porto da Praia, Sim
Suco, Restaurante Taitiro’s e Sr.
Altino Bar - Incentivando Talentos.
Divulgação: Waves. Colaboração:
Prefeitura Municipal de São Sebas-
tião, Associação de Surf de São Se-
bastião.

Pódio Feminino Sub 12

Pódio Feminino Sub 14

Pódio Feminino Sub 16

Pódio Masculino Sub 12

Pódio Masculino Sub 14
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Expediente será retomado na
quarta-feira, 13

A Prefeitura de Ubatuba divul-
ga as alterações do expediente
em função do feriado nacional
de 12 de outubro, dia de Nossa
Senhora Aparecida-  Padroeira
do Brasil. Os serviços do paço
serão encerrados às 17 horas de
sexta-feira, 08, e serão retoma-
dos normalmente às 8 horas da
quarta-feira, 13 de outubro.

Unidades de Saúde
Todos os postos da Estratégia

de Saúde da Família (ESF) funci-
onam normalmente até às 17
horas da sexta-feira, 08, e rea-
brem normalmente na quarta-
feira, 13, a partir das 7 horas.

Permanecem abertos durante
todo o feriado o Pronto Atendi-
mento (PA) da Maranduba, com
funcionamento diário 24 horas,
e o Pronto Atendimento do
Ipiranguinha 12 horas, que vol-
tou a atender diariamente na
rua Assembleia, 114, no bairro
Ipiranguinha, no horário das 7 às
19 horas.

Já a Santa Casa oferece atendi-

Prefeitura de Ubatuba
informa funcionamento
durante feriado nacional

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba

mento diário regular 24 horas
para urgências e emergências. O
endereço é rua Conceição, 135
– Centro. Em caso de emergên-
cias, acione o SAMU – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
– pelo 192.

As equipes de fiscalização sa-
nitária da Prefeitura de Ubatuba
vão atuar durante todo o feria-
do, começando na sexta-feira,
08, à noite até terça-feira, 12.

A V igilância 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.

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
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Educação
Educação em pauta

Saúde

Orçamento de Editais: acidadeubatuba@gmail.com

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

01/10 a 08/10

Escolas particulares enfren-
tam desafio para continuar en-
sino remoto com poucos alunos

Quando as aulas do segundo
semestre começaram em agos-
to, Arthur e Anna Melo, de 10 e
13 anos, voltaram para a frente
do computador para
acompanhá-las. A diferença em
relação aos meses anteriores é
que se tornaram uns dos pou-
cos a continuar em casa e pas-
saram a acompanhar por vídeo
os amigos retomando a rotina
presencial. Os irmãos fazem par-
te de uma minoria de estudan-
tes da rede privada do estado de
São Paulo que ainda continuam
acompanhando as aulas apenas
a distância. Desde agosto, as es-
colas podem ter atividades
presenciais todos os dias para
todos os alunos.

Fonte: Folha de São Paulo

Uma em cada dez famílias pen-
sa em trocar o filho de escola
em 2022; pais planejam mandar
filhos para a escola no ano que
vem

Uma pesquisa realizada pelo
Escolas Exponenciais revela que
uma em cada uma em cada dez
famílias pensa em trocar filho de
escola em 2022. Afetadas econo-
micamente pela pandemia, são
famílias que analisam a possibi-
lidade de matricular as crianças
em instituições de ensino cuja
mensalidade tenha um valor in-
ferior quando comparada à atu-
al. O estudo, que envolveu cer-
ca de 170 mil famílias, de 500
escolas, de 26 estados do Brasil
apontou que 94% dos pais que-
rem que os filhos voltem para as
escolas em 2022. Confira os des-
taques aqui.

Fonte: Escolas Exponenciais e
CNN Brasil

Migração de estudantes de
escolas particulares para públi-
cas aumenta 34% em SP

Um levantamento feito pela
Secretaria Municipal de Educa-
ção (SME) de São Paulo aponta
que, na capital, o número de
estudantes que migrou de esco-
las particulares para a rede pú-
blica de ensino aumentou 34%
entre janeiro e agosto deste ano
em comparação com o mesmo
período de 2020. De acordo com
especialistas, a diminuição da
renda familiar pós-pandemia é
um dos principais motivos para

RESPEITE O TRÂNSITO,
SEJA RESPONSÁVEL, PEDALE

COM MUITA ATENÇÃO.

essas transferências.
Fonte: CNN Brasil

Cuidado e atenção pessoal
com os filhos é o que pais mais
valorizam na escola

O cuidado e a atenção pessoal
com os filhos é o que 40% dos
pais de crianças matriculadas na
educação infantil mais valorizam
na escola. A estimativa faz parte
do Ranking Escolas
Exponenciais, que contou com a
participação de mais de 500 ins-
tituições de ensino, distribuídas
em 25 estados brasileiros e 211
municípios. Na sequência, o es-
tudo revela ainda que, entre os
principais motivos apontados
pelas famílias para manter os fi-
lhos na escola, 22% levam em
consideração a equipe pedagó-
gica e 21% prezam mais pelo re-
lacionamento próximo e
participativo.

Fonte: Escolas Exponenciais

Projeto de lei que regulamen-
ta o homeschooling é aprova-
do no Paraná

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior sancionou nesta
semana a lei que implementa o
homeschooling no Paraná. Ago-

ra, o ensino domiciliar poderá
ser aplicado para estudantes dos
ensinos infantil, fundamental e
médio. De acordo com a propos-
ta, as aulas ficam sob responsa-
bilidade dos pais ou responsá-
veis, com supervisão e avaliação
periódica da aprendizagem por
parte da Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte (Seed). A
prática não será obrigatória no
estado, uma vez que os respon-
sáveis legais poderão optar pelo
modelo de ensino e a escolha
deverá ser comunicada à Seed.

Fonte: Escolas Exponenciais

Crianças da pré-escola podem
ter perdido até 6 meses de
aprendizagem com a pandemia

A interrupção das aulas duran-
te a pandemia pode ter causa-
do uma perda de aprendizagem
de até seis meses em crianças de
quatro e cinco anos. O cálculo
foi feito por pesquisadores que
observaram os alunos antes e
durante a crise sanitária gerada
pelo coronavírus. A principal
preocupação é que, se não cor-
rigidos os déficits, eles se perpe-
tuem por toda a trajetória esco-
lar.

Fonte: Folha de São Paulo

Falando de Saúde

Você não precisa ‘dar passos
maiores que suas pernas’ e se
afundar em dívidas para fazer
seus filhos felizes no próximo Dia
das Crianças (12 de outubro).
Para comemorar a data, que tal
dedicar aos pequenos aquilo
que, para eles, é o seu bem mais
precioso: o seu tempo? Resgate
brincadeiras de antigamente,
programe um piquenique, um
passeio, enfim, passe com eles
algumas horas em que seu úni-
co compromisso seja fazê-los
sorrir. E tem mais uma detalhe
superimportante: neste dia, não
esqueça de desligar o celular.

Em tempos de tecnologia, em
que TVs e jogos eletrônicos são
companhias constantes para a
criançada, alguns pais nem sa-
bem como brincar com seus fi-
lhos. Mas, algumas brincadeiras
poucos usuais hoje em dia, além
de muito divertidas, ainda têm
a vantagem de ajudar no desen-
volvimento infantil.

A dica do pediatra Sylvio Renan
Monteiro de Barros, da MBA
Pediatria, é optar por brincadei-
ras que divirtam e, ao mesmo
tempo, propiciem queima de
calorias, desenvolvimento mo-
tor e cognitivo e, claro, uma boa
dose de saúde.

“Na minha geração a verdadei-
ra essência da infância estava
nas brincadeiras de rua ou no
quintal de casa. A diversão era
juntar os amigos, sem perceber
a hora passar. Brincar de pular
amarelinha, pular corda, a dan-
ça das cadeiras, queimada, en-
tre outras, foram responsáveis
por boas risadas”, relembra o
pediatra. “E o melhor: não era
preciso dinheiro para ter essas
e outras atividades a toda hora
e à disposição de qualquer um”,
completa, que tem mais de 30
anos de atuação em pediatria.

Aproveite o Dia das Crianças para
passar mais tempo com seus filhos

O médico explica que eram
brincadeiras baratas para o bol-
so dos pais e, ao mesmo tempo,
simples e capazes de trazer mui-
tos benefícios para a saúde, o
crescimento e o desenvolvimen-
to das crianças que as pratica-
vam. Por isso, ele questiona: por
que não resgatar essas brinca-
deiras para passar horas agradá-
veis ao lado dos filhos e ainda
inseri-las do dia a dia dos peque-
nos?

Não é novidade que as crian-
ças da nova geração se interes-
sam mais por brinquedos mo-
dernos e tecnológicos. Eles es-
tão cada vez mais conectados
aos videogames, smartphones,
computadores e similares. Ape-
sar disso, o médico ressalta que
os pais não devem proibir seus
filhos a usarem aparelhos eletrô-
nicos, mas com moderação. Ele
também sugere o uso de equi-
pamentos com sensores de mo-
vimento, que fazem com que o
jogador se movimente para
cumprir as tarefas da brincadei-
ra, em vez de apenas apertar os
botões dos controles.

O pediatra reforça que os be-
nefícios das brincadeiras da “ve-
lha infância” podem e devem ser
revividos. “Pular amarelinha,
pular corda, jogos de queimada,

futebol, handball e dança da
cadeira, são alguns exemplos de
brincadeiras de intensa ativida-
de física, que contribuem para
a saúde e desenvolvimento das
crianças”.

Presentinhos

Para satisfazer a expectativa da
galerinha em relação à data, que
tem forte apelo comercial, apos-
te em brinquedos simples e que
permitam brincadeiras coletivas,
como bambolê, frisbee, bola e
bicicleta.

Outra atitude construtiva que
os pais podem ter nesta data, é
dar para os pequenos - além de
brinquedos - um livro de educa-
ção financeira (de acordo com
cada faixa etária). A sugestão é
do especialista em finanças da
família e colunista do site
InfoMoney, Reinaldo Domingos.

“Em datas comemorativas
sempre surge uma dúvida sobre
qual presente dar às crianças,
muitas vezes porque o valor do
desejo delas está acima do que
o orçamento permite. Mas há
saídas para esse dilema e uma
delas é bem simples: educar-se
financeiramente para ensinar
bons hábitos financeiros aos fi-
lhos”, aconselha.

Princípios, organização e

financiamento foram pontos

abordados

As leis que regem o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), seus princípios
(universalidade, equidade e
integralidade nos serviços e ações
de saúde), seus desafios
organizativos e de financiamento e
a política pública de saúde: estes
foram alguns dos pontos da pales-
tra realizada pela secretária de Saú-
de de Ubatuba, Sheila da Silveira
Barbosa, na Câmara Municipal de
Ubatuba na quinta-feira, 7.

A atividade foi uma iniciativa da
Comissão de Administração e Polí-
ticas Públicas, presidida pelo vere-
ador Ita. Na apresentação, a secre-
tária de Saúde lembrou que, con-
forme determina a Constituição Fe-
deral (CF) de 1988, que instituiu o
SUS, “a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido median-
te políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação.”  (ar-
tigo 196 da CF).

Um dos pontos de destaque foi a
busca de equidade, com o desen-
volvimento de estratégias de redu-
ção substantiva das desigualdades
no município. “Populações e grupos
em situação de vulnerabilidade ge-
ralmente são invisibilizados, têm os
piores índices de saúde, sofrem ex-
clusão e têm dificuldade de acessar
direitos, a começar pela saúde. Por
isso é necessário pensar ações para
chegar até eles”, enfatizou Barbo-
sa.

Outro aspecto que foi explicado é
a organização do SUS em níveis ad-
ministrativos e hierárquicos, com fi-
nanciamento compartilhado entre
as diferentes esferas - união, esta-
dos e municípios, a ênfase na Aten-
ção Básica e nas atividades de pre-

Secretaria de Saúde apresenta funcionamento do
SUS a vereadores de Ubatuba

Acompanhe nossas publicações na internet. Acesse: htpps://acidadeubatuba.com.br
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venção de doenças e a participação
da comunidade por meio de conse-
lhos que reúnem governo,
prestadores de serviços e socieda-
de civil.

Alguns exemplos de atividades
que também integram as ações do
SUS: Vigilância Epidemiológica a
doenças transmissíveis, Vigilância
Sanitária e Ambiental, capacitação
dos profissionais de saúde, desen-
volvimento, aquisição e distribuição
de insumos como vacinas e deriva-
dos de sangue, o saneamento bási-
co, a gestão do sistema de registro
de dados estatísticos sobre ativida-
des como vacinação, agravos, cau-
sas de mortalidade, entre outros.

O financiamento do SUS e a rela-
ção entre a Prefeitura de Ubatuba
e a Santa Casa foram duas questões
levantadas pelo vereador Jorge Ri-
beiro para mais esclarecimentos. A
secretária de Saúde explicou que,
há cerca de dois anos, o financia-
mento passou a ser por cadastro
válido e ações dentro do serviço de
saúde no município. “Não temos
hoje 100% da população cadastra-
da aqui. Há muitas pessoas que pas-
saram a viver em Ubatuba com a
pandemia, porém ainda passam por
serviço médico em outro município
e o recurso do SUS acaba indo para
essa outra cidade. Por isso é impor-

tante cadastrar-se no seu posto de
saúde para que as verbas referen-
tes à atenção primária à saúde se-
jam corretamente destinadas, lem-
brando que o recurso federal cobre
apenas 60% dos gastos do setor”,
afirmou.

Em relação à Santa Casa, a secre-
tária destacou que sem o aporte fi-
nanceiro que a Prefeitura faz o úni-
co hospital da cidade não consegui-
ria se manter. Mensalmente, são
repassados cerca de R$ 2 milhões
pela Prefeitura como pagamento
aos diversos serviços hospitalares
prestados ao município. “Todas as
Santas Casa do Brasil têm um histó-
rico de filantropia e necessitam de
apoio governamental para seu fun-
cionamento. Buscamos uma unida-
de na questão da saúde, sem sepa-
rar a Santa de Casa dos demais equi-
pamentos de saúde, para cumprir
os princípios do SUS e manter a
integralidade, a universalidade e a
equidade para os munícipes”, agre-
gou.

Confira a apresentação integral
feita pela secretária de Saúde na
página da Prefeitura de Ubatuba ou
no Youtube em https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=RDDxmNVUAgM

 Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU


