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O acidente aconteceu por volta
das 6 horas da manhã de sábado,
(13/11) no km 77+800 - antes do
trecho de serra da rodovia
Oswaldo Cruz, município de São
Luiz do Paraitinga. Às 06h 16min,
o Corpo de Bombeiros foi aciona-
do, via 193, para o atendimento de
uma ocorrência envolvendo um
ônibus Double, de dois andares,

Acidente com ônibus na rodovia Oswaldo Cruz
na manhã de sábado deixa mortos e feridos

que havia tombado na Rodovia.
Segundo informações do Corpo

de Bombeiros, dos 67 ocupantes
(motorista+passageiros), 5 óbitos
foram confirmados no local, 48 ví-
timas foram socorridas e encami-
nhadas para atendimento hospita-
lar e 12 passageiros saíram ilesos.

Dentre os socorridos, 34 foram
encaminhadas para Ubatuba, 11

para o Regional de Taubaté e 3 fo-
ram enviadas a São Luiz do
Paraitinga.

Segundo a Secretaria de Saúde de
Ubatuba, seis (6) vítimas do aci-
dente envolvendo o ônibus de tu-
rismo foram encaminhadas para a
Unidade de Saúde do Ipiranguinha.

 Detalhes na pág. 7

Festival de Artes Integradas
movimenta Ubatuba a partir

deste final de semana
Ubatuba será palco do Festi-

val Artes Integradas – FAI e da
1ª Semana do Saber e do Sa-
bor da Cultura Caiçara, que
acontecerão em vários pontos
e regiões do município de 12 a
21 de novembro, valorizando
sempre a cultura caiçara e des-
tacando também a Semana da
Consciência Negra, com even-
tos realizados nos quilombos
da cidade.

O evento celebra as tradições
das comunidades tradicionais
de Ubatuba e, ainda, incentiva
a economia criativa da região.

Com atrações culturais,
gastronômicas e esportivas, a

programação inclui o preparo
ao vivo de pratos da culinária
quilombola e caiçara, diferentes
intervenções artísticas pela ci-

dade e shows de bandas locais
na Praça de Eventos.

Confira a programação com-
pleta na pág. 7

Valor da cesta básica aumenta em
todas as cidades do Litoral Norte

A média do preço da cesta em
todas as cidades do Litoral Nor-
te teve uma alta de + 2,94%,
saltando de R$ 619,01 em se-
tembro, para R$ 637,22 em ou-
tubro.

O preço da cesta básica mais
elevado foi registrado no mu-
nicípio São Sebastião e o me-
nor preço em Ubatuba, com
uma diferença de 4,33%.

Nos últimos 12 meses os pre-
ços da cesta apresentaram va-
riação de + 17,87%, muito su-
perior em relação a prévia da
inflação nacional que é o Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA-15), cuja
variação foi de 10,34%, lem-

brando que o reajuste do salá-
rio mínimo foi de 5,25%, en-

quanto o custo da cesta básica
teve elevação de 17,87%.Pág. 4

Barco tetracampeão Mundial
disputa última competição do ano,

o Troféu das Ilhas, em Ubatuba
O veleiro Bruschetta,

tetracampeão mundial da

classe J-24, vai em busca de

encerrar a temporada com

chave de ouro, entre os dias

13 e 14 de novembro na dis-

puta do Troféu das Ilhas, rea-

lizado pelo Ubatuba Iate Clu-

be, em Ubatuba.

Pág. 9
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Combate a fluxos na região
central é debatido na reunião

do Conseg de Ubatuba

Sabesp passa a entregar novo modelo
de conta de água aos clientes

É importante que o cliente fique atento, já que têm circulado nas redes sociais postagens
equivocadas sobre supostas contas falsas. As novas faturas não são falsas e, daqui em
diante, passam a ser o modelo oficial da Sabesp. Detalhes na pág. 8
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Editorial Gastronomia

Mulheres 31

Educação

Índice de identificação destes
estudantes é baixo no país, ou

seja, existem crianças
superdotadas que não recebem

atendimento adequado

Recentemente, o caso do menino
Gustavo Saldanha, que aos 8 anos
se tornou o brasileiro mais novo a
entrar na Mensa, a associação in-
ternacional de pessoas com alto QI,
foi notícia em diversos veículos de
comunicação de 3 diferentes países.
Porém, crianças com habilidades
acima da média, como Gustavo,
podem não estar recebendo boas
estruturas para um desenvolvimen-
to adequado.

De acordo com dados do Censo
Escolar de 2020, há cerca de 24.424
estudantes com perfil de altas ha-
bilidades ou superdotação matricu-
lados na educação especial. Porém,
identificar o número real de estu-
dantes superdotados ainda é um
dos maiores desafios na área de
educação. Fato que configura um
problema, pois crianças
superdotadas devem receber edu-
cação especializada e adaptada às
suas particularidades.

A Secretaria de Educação do Esta-
do de São Paulo, emitiu uma docu-
mentação na qual incluiu a
superdotação de Gustavo como
uma deficiência. De acordo com o
neurocientista, Dr. Fabiano de
Abreu, isso atesta a falta de estru-
tura para auxiliar as crianças
superdotadas no Brasil. “O método
educacional do Brasil e de Portugal
não é apropriado para pessoas de
alto QI e elas, com a ‘criatividade e
capacidade’ de pensar ‘fora da cai-
xa’ podem fazer a diferença”, expli-
ca.

O Dr. Fabiano de Abreu, é também
um membro da Mensa e realiza um
trabalho de consultoria para crian-
ças superdotadas que se baseia em
uma motivação pessoal. “Quero dar
o que não tive: um acompanha-
mento adequado e guiar um cami-
nho que tive que buscar sozinho”,
relembra.

O fenômeno internacional
Gustavo Saldanha, é um prodígio
musical, toca 7 instrumentos e tem
um vasto repertório de músicas na-
cionais e internacionais, com parti-
cular interesse na banda britânica
Beatles. O menino é, também, ha-
bilidoso com tecnologia e, mesmo
com pouca idade, já consegue me-
xer em programas musicais comple-
xos e instalar sistemas operacionais.

Brasil não oferece boa
estrutura de auxílio
para superdotados

Gustavo Saldanha

Fabiano de Abreu acredita que o
Gustavo tem um futuro promissor
pela frente. “É fácil trabalhar com
o que se entende. Traço um cami-
nho que não tem como não obter
bons resultados. Tenho mais de 15
nomes lançados. Quero que eles
tenham sucesso”, orgulha-se.

Sobre Gustavo Saldanha

Nascido em São Paulo, no ano de
2013, Gustavo Arias Saldanha, des-
de o primeiro momento, era uma
criança diferente das outras. Ao
passo que Gustavo ia crescendo,
uma paixão por música começou a
ser percebida pelos pais. Com 5
anos, por conta de uma apresenta-
ção escolar, o menino conheceu os
Beatles e, no mesmo ano, começou
a fazer apresentações cantando ao
lado do presidente do Fã Clube
Revolution, Marco Mallagoli. Em
menos de 1 ano, o repertório de
Beatles já englobava mais de 50 su-
cessos. Gustavo aprendeu a tocar
violão rapidamente, começou a es-
tudar guitarra, teclado, bateria, bai-
xo, ukulele e outros instrumentos.
Atualmente, o prodígio musical de
8 anos começou a expandir o reper-
tório musical e segue se desenvol-
vendo rapidamente na quinta arte.

A tecnologia também fascina o
menino e a união entre as duas pai-
xões fez com que ele aprendesse a
usar sistemas complexos como o
Logic Pro, utilizado pelos músicos
profissionais. Atualmente, o reper-
tório do pequeno artista já supera
mais de 100 músicas. Gustavo tam-
bém já gravou 4 músicas autorais,
se apresentou em Liverpool e já foi
notado por grandes nomes da mú-
sica mundial como John Fogerty,
James Taylor e Brian Ray.

Sobre o Dr. Fabiano de Abreu
Fabiano de Abreu Rodrigues  é

PhD, neurocientista com formações
também em neuropsicologia, biolo-
gia, história, antropologia,
neurolinguística, neuroplasticidade,
inteligência artificial, neurociência
aplicada à aprendizagem, filosofia,
jornalismo e formação profissional
em nutrição clínica. Atualmente, é
diretor do Centro de Pesquisas e
Análises Heráclito; Chefe do Depar-
tamento de Ciências e Tecnologia
da Logos University International e
membro da Federação Européia de
Neurociências e da Sociedade Bra-
si leira e Portuguesa de
Neurociências.

Dr. Fabiano de Abreu

ORÇAMENTO DE EDITAL DE JUSTIÇA

acidadeubatuba@gmail.com

Saia da Zona de conforto
Quem não gosta de estar em um lugar agradável, confor-

tável, sem ninguém olhando para você e esperando resul-

tados? Qualquer um!

Mas a vida assim estável não traz mudanças, não te trans-

forma, não muda nunca, e você acaba se tornando uma

pessoa crítica, murmurador, insatisfeita, pois os problemas

que você tem direciona para o lado de fora, ou seja, para as

pessoas, lugares e circunstâncias.

Te convido a ter coragem de olhar para você, encarar a

realidade da Sua vida e sair da zona de conforto, buscando

o que precisa. Faça o que precisa ser feito! Não demore

mais, quanto tempo já se passou e nada muda na sua vida.

E a responsabilidade é toda sua e não dá vida ao seu re-

dor.

Mude sua história hoje, pois quando conhecemos a ver-

dade somos libertos.

Personal Chef
Estudante de Nutrição

Roberta Manoela
WhatsApp

(12) 99621-1 755
contrate@chefroberta.com.br

É, nos últimos 40 anos aumentou
e muito o contato com alimentos
que contém glúten, isso contribuiu
para um aumento na mesma medi-
da de diagnósticos de problemas
causados por ele, como a doença
celíaca, intolerância ao glúten e a
alergia ao trigo. Mas será que exis-
te diferença entre elas? Sim!

O glúten é um composto proteico
encontrado em cereais como trigo,
centeio, aveia, cevada, triticale,
malte. Entre eles, o trigo é o mais
consumido mundialmente e chega
a fazer parte das principais refeições
e, para algumas pessoas, até mes-
mo de todas as refeições.

Vamos diferenciá-las:
A Doença Celíaca tem uma respos-

ta autoimune ao glúten quando
este entra em contato com o intes-
tino. Aqui, os sintomas desencade-
ados são relacionados à morfologia
e digestão, podendo o indivíduo
desenvolver diarreia, danos à pare-
de do intestino, síndrome de má
absorção e, consequentemente,
desnutrição. Causa dores abdomi-
nais, inchaço e inflamação no intes-
tino. É diagnosticada por exame de
sangue e biópsia intestinal.

A Alergia ao Trigo, não deve ser
confundida com a doença celíaca
ou com a intolerância ao glúten. A
alergia alimentar, de forma geral, é
uma reação exagerada, imediata ou
de curto prazo, do sistema
imunológico a uma proteína espe-
cífica e normalmente é acompanha-
da por sintomas nas vias respirató-
rias ou na pele, como por exemplo,
rinite e urticária, podendo chegar
até a ter um choque anafilático.

O glúten é uma molécula comple-
xa, formada por diversas unidades
proteicas. No trigo, por exemplo, as
principais são a glutenina e a
gliadina. Quando entram em conta-
to com água, essas proteínas se re-
lacionam e formam uma rede com-
plexa, que é o glúten. O organismo
de algumas pessoas considera essa
proteína uma ameaça e neste caso,
a gliadina pode ser o “gatilho” que
reage com a imunoglobulina E (IgE),
causando uma reação alérgica típi-
ca já citada.

A Intolerância ao Glúten, também
chamada de sensibilidade ao glúten
não-celíaca, ocorre quando as pos-
sibilidades de doença celíaca e de
alergia ao trigo foram descartadas.
Ou seja, o médico analisou todos os
sintomas e exames clínicos, e então
diagnostica uma sensibilidade ou
intolerância à proteína, provavel-
mente devido à exposição frequen-
te ao trigo e demais cereais.

A intolerância é decorrente da má
digestão do glúten, que é compos-
to de uma mistura de proteínas lon-
gas (gliadina e glutenina), cujos res-
tos podem se alojar na parede do
intestino. É considerada uma con-
dição mais recente e a manifesta-
ção são sintomas intestinais e que
melhoram, ou mesmo desapare-
cem, após a retirada do glúten.

Como tratar tais condições:
De forma geral, o tratamento para

todas é parecido. Basicamente ex-
clui-se do cardápio alimentos que
possuem glúten, entre eles massas,
farinhas, pães, bolos,
achocolatados maltados, embuti-
dos como salsicha e salame, patês
desses embutidos, alimentos empa-
nados, granolas, cereais matinais e
muitos outros. Vários doces, produ-
tos lácteos e condimentos também
são proibidos.

Todos os outros alimentos são
permitidos. Em especial, arroz, ba-
tata, milho, mandioca, cará e
inhame são comumente utilizados
como substitutos dos cereais restri-
tos. Todos os sucos de fruta natu-
ral, leites integrais e desnatados,
café e a maioria dos queijos e io-
gurtes naturais também são permi-
tidos, bem como carnes, frango,
peixes, presunto e linguiça caseira
assim como condimentos naturais.

No Brasil, existe uma lei que de-
termina que todos os alimentos in-
dustrializados de risco estejam cla-
ramente identificados com a frase
“CONTÉM GLÚTEN”. Essa frase fre-
quentemente se localiza na emba-
lagem, junto à lista de ingredientes.

É importante ressaltar que a aveia

Doença celíaca x
Intolerância ao glúten

x Alergia ao trigo

em si não contém glúten, mas como
normalmente ela é processada nos
mesmos equipamentos que o trigo
e outros cereais, ocorre uma con-
taminação cruzada. Para as pesso-
as com intolerância, ela pode não
desencadear sintomas. No entanto,
aqueles que são portadores da do-
ença celíaca ou alergia ao trigo de-
verão excluir o cereal da dieta por
precaução.

O mais importante de tudo, é
sempre consultar um profissional
capacitado para identificar sua ne-
cessidade e receitar uma dieta apro-
priada, para que sua saúde não cor-
ra riscos.

Vejo muitas pessoas que não so-
frem com tais problemas, fazerem
dietas restritivas ao glúten, alegan-
do sempre que faz mal e por isso
prefere não consumir. Bem, cada
um sabe de si, mas reitero a impor-
tância de que um profissional pos-
sa orientar da melhor forma possí-
vel, antes de optar pela exclusão de
qualquer alimento do nosso dia a
dia.

E para quem está com vontade de
comer um bolinho no lanche da tar-
de, a receita de hoje é de

Bolo de Laranja sem Glúten e de
quebra, sem lactose.

Ingredientes:
3 ovos
1/2 xícara de óleo de girassol ou

coco
1 xícara de suco de laranja
1 xícara de açúcar demerara ou

melado de cana
1 xícara de farinha de arroz
1 colher de sopa de fermento em

pó
1 colher de sopa de linhaça

hidratada por 3 horas
4 unidades de damascos picadi-

nhos
Raspas de 1 laranja

Modo de preparo:
Bata no liquidificador, os ovos, o

óleo, o suco de laranja, o açúcar, a
farinha de arroz. Fica mesmo uma
massa bem mole, aguada. Coloque
em uma vasilha, acrescente o fer-
mento em pó, a linhaça hidratada
bem peneirada, os damascos pica-
dinhos e as raspas de laranja, mexa
delicadamente com o fouet ou
espátula.

Coloque a massa numa assadeira
untada e asse em forno pré aqueci-
do à 200° por 35 minutos ou até fi-
car dourado.

DICAS: Até o fermento, a receita
é base para criação de outros sabo-
res, como chocolate com nibs de
cacau e o suco de laranja; leite de
coco (use diluído em água) com
coco fresco ralado; chia hidratada,
uva passa e essência de baunilha.

Outras dicas e receitas você en-
contra em meu site. Acesse: https:/
/chefroberta.com.br

Até breve e bom apetite!

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”. bolo de laranja sem lactose

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

O jornal A Cidade completa na
próxima segunda-feira, 15 de
novembro, 36 anos.

O tradicional impresso que
chegava às bancas todas as se-
manas ainda com aquele cheiro
forte da tinta deixou de circular
depois que perdemos pratica-
mente uma edição inteira com
as bancas fechadas em função
da pandemia.

Os assinantes ainda receberam
em suas casas aquela edição as-
sim como os bancos, as farmá-
cias e os poucos comércios aber-
tos considerados essenciais.

De repente tudo fechou e pou-
co a pouco, no prazo de uma
semana, as pessoas também
deixaram de circular. Quem não
se lembra do impacto das restri-
ções? Assustador e
preocupante. A incerteza sobre
o futuro dominou a todos e nin-
guém sabia mais o que ia acon-
tecer dali em diante.

Levaram alguns dias para as
pessoas abastecer suas dispen-
sas nos supermercados, todos
aglomerados, para então se iso-
larem em suas casas.

A informação, a notícia nunca
foi tão essencial, tão necessária.
Todos queriam e precisavam sa-
ber o desenrolar desse imbróglio
todo. E onde ela estava? Na tela
da TV, no rádio, no computador,
notebooks e na palma da mão,
em celulares e tablets.

E então veio a grande transfor-
mação. A notícia não estava
mais em papel mas ela chegava
para o leitor pela internet, nas
telas. Na hora exata que ele pre-
cisa. Viva a tecnologia!

Ali também estava o jornal A Ci-
dade que, ciente dos desafios
crescentes de trabalhar o jornal
impresso e da forte tendência da
digitalização, alimentava já há
alguns anos o seu site com notí-
cias, disponibilizando as edições
digitais tal como circulava os
impressos e com sua rede social
se conectava com o leitor.

Para o nosso leitor, da noite
para o dia tudo mudou. Ele não
saia mais para buscar a notícia.
Para nós, o que fazíamos só con-
tinuou. O trabalho aumentou, a
necessidade de sermos rápidos
em divulgar é uma grande pres-
são diária e não temos mais só
uma frente para disponibilizar a
notícia. Temos o site, a página
no facebook, um grupo também
no facebook e o instagram.

Nunca é fácil. Perdemos e ga-
nhamos e ainda enfrentamos
grandes desafios.

Perdemos muitos leitores sim:
para a pandemia e para os resis-
tentes em novas tecnologias.

Perdemos anunciantes que
não acreditavam na força que já
tínhamos conquistado através
da internet.

Em contrapartida, temos um
número crescente de novos lei-
tores. Leitores fiéis. Leitores oca-
sionais, críticos. Seguidores. Fãs.
Leitores de Ubatuba e de mui-
tos outros países. Sim! De mui-
tos outros países. E quando que
o impresso chegaria lá do outro
lado do mundo?

E atingimos um patamar que só
temos a comemorar: os acessos
ao nosso site só tem aumenta-
do. Chegamos à marca de 55 mil
acessos por mês consolidados
em nosso site o que representa
muito mais do que poderíamos
alcançar somente no impresso.
Isso sem deixar cair a idoneida-
de que sempre acompanhou o
nome Jornal A Cidade.

É um momento novo, diferen-
te, mas isso não nos intimida, ao
contrário, nos dá ânimo para
buscar novas formas de nos
manter em pé a fim de comemo-
rar este e muitos outros aniver-
sários. Agradecemos aos nossos
leitores, anunciantes e colabora-
dores pela caminhada até aqui
e esperamos poder seguir jun-
tos rumo a novos tempos, me-
lhores, é claro!

Contamos com vocês e agrade-
cemos a todos que fizeram par-
te nestes 36 anos, bem como, os
que contribuem atualmente
para levar a você, leitor, informa-
ção com credibilidade e
profissionalismo, nossa marca
registrada.

O jornal A Cidade resiste e per-
siste em manter viva essa histó-
ria construída ao longo de tan-
tos anos. Nossa conexão é pelas
palavras e nosso compromisso é
com a verdade e estaremos jun-
tos, até quando pudermos.

Escolhemos resistir em meio às
adversidades financeiras que
atormentam o país. Resistir e
nos adaptar cada vez mais, sem
perder a qualidade da informa-
ção que nos garantiu durante
todos esses 36 anos a
credibilidade que poucos veícu-
los hoje têm.

Afinal, popularidade não quer
dizer credibilidade e a palavra
que nos define é resistência.

Melissa Schirmanoff

Jornal A Cidade
em novo endereço

A redação do jornal A Cidade
mudou para a rua Olinto de Car-
valho nº 111 – Centro de
Ubatuba.

O atendimento presencial ao
público é de segunda a sexta-fei-
ra das 10h às 12h e das 14h às
18h.

Na internet estamos sempre
presentes.

Contate-nos através dos
email’s

acidadeubatuba@gmail.com e
jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Em breve disponibilizaremos
outras formas de acesso.

Nos acompanhem através do
site: https://
acidadeubatuba.com.br

As edições digitais estão todas
disponibilizadas em:https://
a c i d ad e u b a t u b a . c o m . b r /
Edicoes/

Nas redes sociais facebook cur-
tam e nos sigam em: Jornal A
Cidade Ubatuba

E no instagram nos sigam em
@acidadeubatuba.com.br

Jornal A Cidade
comemora 36 anos
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Fiscalização

Regularização

Tecnologia

Combate a fluxos na região
central é debatido na reunião

do Conseg de Ubatuba
Ações para fiscalização de

estacionamento irregular e som
alto serão retomadas

Os membros do Conselho Muni-
cipal de Segurança (Conseg) de
Ubatuba se reuniram na manhã
desta sexta-feira, 12, por solicitação
da prefeita Flavia Pascoal e do ve-
reador Eugenio Zwibelberg com
objetivo de discutir demanda da
população em relação a fluxos que
recomeçaram na região central, em
particular, na avenida Iperoig, rua
Salvador Correia e região do Itaguá.

Além da prefeita e do vereador,
participaram do encontro o presi-
dente do Conseg, Eduardo
Reigadas, o secretário de Seguran-
ça Pública e Defesa Social, Major
Edilson Ramos de Oliveira, o capi-
tão da Polícia Militar, Guilherme
Alves Aquino, a comandante da
Guarda Civil Municipal, Patrícia
Ferreira do Amaral, e o diretor de
Trânsito, Rodney Stuart Lombardi.

“Com base nas informações
fornecidas pela população da região
impactada pelo fluxo e, consideran-
do as medidas de segurança públi-
ca e o interesse social, chegamos a
um consenso sobre a necessidade
de reinstalação de placas de proibi-
do estacionar entre meia-noite e 6
horas da manhã nas áreas de ocor-
rência do fluxo”, explicou o major
Edilson.

Os fluxos ocorrem principalmen-
te onde há comércios com venda de

bebidas que geram aglomerações
na rua, aliados à música alta em
carros estacionados. Experiência de
fiscalização permanente realizada
por oito semanas consecutivas no
período de reabertura do comércio
com a GCM e a PM mostraram que,
com a correta sinalização de trânsi-
to, foi possível acabar com os flu-
xos na localidade e o fim de ocor-
rências graves de interdição de via
e perturbação do sossego nessas
regiões.

Por unanimidade, os membros do
conselho decidiram favoravelmen-
te pela reinstalação das placas para
auxiliar a fiscalização e tentar inibir
a ocorrência de novos fluxos, ação
que será realizada nas próximas se-
manas.

Outro ponto debatido foram os
recentes furtos na região comerci-

al do Itaguá, mais próximo da região
da Guarani. Foi ajustado que tanto
a Polícia Militar quanto a Guarda
Civil Municipal irão intensificar o
patrulhamento na região com vis-
tas a coibir a ação criminosa.

Além das operações para redução
de fluxos, foi sugerido para médio
prazo a discussão com
empresariado sobre alternativas de
lazer noturno bem como sobre o
ordenamento em relação aos horá-
rios de fechamento dos estabeleci-
mentos, para que seja possível a fis-
calização, notificação e fechamen-
to dos que descumprirem a regra.

“Com o apoio de todas as forças
de segurança, buscamos uma saída
bem-feita para evitar acidentes de
trânsito, pancadões e a perturbação
do sossego”, destacou a prefeita
Flavia Pascoal. “Seguimos cobrando
o governo do Estado, que é respon-
sável pela segurança pública, mas
também buscamos assegurar nos-
sa parte. Estamos montando a ope-
ração conjunta para o verão 2021/
2022 com todos os órgãos envolvi-
dos e, ao mesmo tempo, trabalha-
mos com a assessoria de Desenvol-
vimento Econômico e a Secretaria
de Fazenda para fazer regramento
e normativa geral para fiscalização”,
completou.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Parceria com a Faz Educação
leva tecnologia e formação de
professores à rede municipal

A Secretaria de Educação de
Ubatuba reuniu gestores das esco-
las municipais na tarde de segunda-
feira, 08, para apresentar o funcio-
namento do projeto Núcleo de Ino-
vação Tecnológica, “Cuidando do
Futuro”.

O encontro aconteceu no Teatro
Municipal Pedro Paulo Teixeira Pin-
to e também contou com a presen-
ça dos representantes da Faz Edu-
cação, empresa responsável pela
viabilização do programa, principal-
mente, dos monitores que irão de-
senvolver os trabalhos nos núcleos.

A princípio, serão cinco polos 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 Cen-
tral e a sede da Secretaria de Edu-
cação, que também fica no centro,
funcionando temporariamente até
o término da construção do polo no
bairro do Itaguá. Os alunos das es-
colas próximas aos polos serão be-
neficiados com o acesso aos equi-
pamentos por meio da criação de
um cronograma para a utilização
desses espaços.

Estrutura
Os núcleos foram idealizados pela

atual administração a fim de aten-
der demandas do município e pro-
porcionar aos alunos e profissionais
da Educação da rede municipal de
ensino a oportunidade de acesso a
tecnologias educacionais modernas
em locais adequados, estruturados
e equipados.

Eles contarão com uma equipe de
monitores que auxiliarão professo-
res e alunos, equipamentos de últi-
ma geração, customização dos es-
paços com mobiliários modernos,
internet local com wi-fi, conteúdos
digitais, aplicativos, e um currículo
de criatividade e programação para
alunos e professores.

Educação de Ubatuba
apresenta estrutura de

funcionamento dos Núcleos
de Inovação Tecnológica

Saúde

Também será ofertada formação
continuada aos professores, para
instrumentalização da tecnologia se
tornar uma ferramenta como meio
de ensino-aprendizagem.

A secretária da pasta, Fatinha Bar-
ros, comentou que o objetivo da
implantação dos núcleos é a cria-
ção de espaços inovadores dedica-
dos a ensino e aprendizagem, que
serão esses centros de tecnologia
para a Educação.

“Com muita alegria estamos rece-
bendo esse momento histórico em
Ubatuba que é o investimento em
tecnologia. Profissionais e alunos
de todas as idades poderão ter
acesso às tecnologias educacionais
para desenvolver suas habilidades,
adquirindo conhecimentos a partir
do uso dos recursos de forma diver-
tida e lúdica em todas as discipli-
nas curriculares. Nosso objetivo é
realmente inovar”, salientou
Fatinha.

O representante da empresa, pro-
fessor Ton Ferreira, reforçou que a
Faz Educação investe na formação
continuada dos professores, pois
“não adianta pensar só em
tecnologia nas escolas se não tiver-
mos a instrumentalização para uti-
lizar esse recurso. É um prazer es-
tar aqui em Ubatuba para que esse
projeto caminhe junto com vocês e
aconteça nesses núcleos”, desta-
cou.

Expectativa
A prefeita Flavia Pascoal esteve

presente e enfatizou que levar a
tecnologia para as escolas é um
compromisso da gestão e que é um
grande passo para toda a rede, prin-
cipalmente, pela exigência de um
novo modelo educacional que sur-
giu com a pandemia da Covid-19, e
que já existe um trabalho para que
outros investimentos sejam feitos
no setor, como uma parceria com a
rede estadual, que deve abarcar os
alunos da cidade de uma maneira
mais abrangente, não restringindo
ao âmbito municipal.

“Queremos colocar, cada vez
mais, acesso às nossas crianças à
tecnologia. Esse é o caminho. Nes-
se mundo tecnológico e competiti-

vo, não tem como a gente utilizar,
ainda, lousa e giz. Nós temos que
investir em tecnologia”, afirmou Fla-
via.

A prefeita ainda destacou a im-
portância de um planejamento
para que a ferramenta não exista
somente no ambiente escolar,
mas que o projeto também englo-
be a formação dos professores
para aliar conhecimento e práti-
ca, não restringindo somente aos
equipamentos, mas em conteúdo
que possa ser  revert ido em
aprendizado e melhoria na quali-
dade da educação.

“Nós, professores, sabemos que
nossa tarefa em aprender não
tem fim então, que vocês tam-
bém venham com essa premissa
de aprender e ensinar e estarem
abertos às trocas com os alunos,
que também nos ensinam”, disse.
“Eu queria dar boas-vindas ao
projeto e espero que a gente con-
siga direcioná-lo da melhor forma
possível e que as escolas aprovei-
tem esse trabalho, esse investi-
mento, para poder dar um salto
de qualidade, formação e, tam-
bém, nas avaliações. Vamos nos
empenhar e fazer nossa Educação
crescer cada dia mais”, finalizou
Flavia.

Mais sobre a Faz Educação
A Faz Educação oferece serviços

educacionais que vão ao encontro
da realidade da gestão pública, sen-
do eles:

Formação Continuada de Profes-
sores com foco na metodologia,
Organização de Eventos Educacio-
nais (aliás, a Faz Educação já orga-
nizou duas vezes para Ubatuba
(2020 e 2021), a Semana da Educa-
ção);

Além disso, oferece: Softwares de
Gestão da Educação, Plataformas,
Materiais Didáticos e Tecnologias
Educacionais.

Consolidou o primeiro CIEBP –
Centro de Inovação da Educação
Básica Paulista em parceria com o
Governo do Estado de São Paulo.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Equipe de enfermagem de Ubatuba participa de
treinamento sobre testes rápidos contra  HIV e sífilis

Atividade é preparação para
campanha “Fique Sabendo”

Cerca de 30 enfermeiros dos
postos de Estratégia de Saúde da
Família (ESF) de Ubatuba partici-
param na quarta-feira, 10, de trei-
namento e reciclagem sobre apli-
cação de teste rápido para HIV, sí-
filis e hepatites, realizado no sa-
lão da Igreja São Francisco.

Além da Atenção Básica, a ativi-
dade reúne enfermeiras da Vigi-
lância em Saúde, do Ambulatório
de Infectologia e do Grupo de Vi-
gilância Epidemiológica (GVE). A
ação é preparatória à campanha
“Fique Sabendo”, voltada para o
diagnóstico de HIV e sífilis, que
neste ano aconteceu entre os dias
1 e 7 de dezembro.

“Trata-se de uma campanha im-
portante para identificar os casos
posit ivos e encaminhar para
acompanhamento e início rápido
do tratamento”, destaca a enfer-
meira Alyne Ambrogi, da Vigilân-

cia em Saúde. “A testagem acon-
tece o ano inteiro, basta procurar
a unidade de saúde mais próxima
de sua casa ou o Ambulatório de
Infectologia para mais orienta-
ções”, completa. Os testes já in-
tegram a rotina de pré-natal de
gestantes e seus parceiros.

Como parte da campanha Fique
Sabendo, a Vigilância em Saúde
realizou algumas ações como por
exemplo, testagem com captação
de interessados no Calçadão do

Centro e aplicação do teste no sa-
lão da cantina Frei Angélico (Igre-
ja Matriz); testagem para servido-
res públicos da Prefeitura de
Ubatuba no Paço Municipal e a
testagem em população da Aldeia
Renascer, juntamente com a equi-
pe da Sesai (Secretaria de Saúde
Indígena).

Já as equipes dos postos de saú-
de disponibilizarão sua agenda de
testagens da campanha a partir do
dia 22 de novembro.

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190

Ações, como antecipação de 13º
e regularização de cesta básica,

são inéditas

A Empresa de Desenvolvimento
Urbano de Ubatuba (Emdurb) vem
realizando ações inéditas que estão
beneficiando os funcionários, como
a antecipação da primeira parcela
do 13º e o pagamento das cestas
básicas acumuladas de gestões an-
teriores.

Com relação ao pagamento do
13º salário, a primeira parcela foi
efetuada em outubro e a segunda
será paga regularmente em dezem-
bro.

Já sobre as cestas básicas, a
Emdurb passou a realizar a entrega
em dia no primeiro semestre, en-
tretanto, ainda haviam ficado três
cestas básicas atrasadas acumula-
das de gestões anteriores.

Essas cestas já foram pagas medi-
ante indenização em dinheiro, jun-
tamente com o pagamento dos sa-
lários nos meses de setembro, ou-
tubro e, a última, em novembro.
Segundo o presidente da Emdurb,
Josué Gulli, trata-se de uma dívida
que se arrastou por 13 anos.

“Anteriormente, a Emdurb tinha o
hábito de pagar as cestas em um
mês sim e outro mês não, e pagar
os direitos dos trabalhadores sem-
pre atrasados, já chegando a acu-
mular 12 cestas atrasadas. Nesse
primeiro ano de nova gestão, vem
conseguindo pagar tudo em dia,
regularizando as pendências do pas-
sado em relação aos trabalhadores
e antecipando o 13p “, comemorou
Gulli.

O presidente ainda frisou que é
importante destacar que o recebi-
mento das cestas básicas em dia é
um fato inédito. “Nesses três me-
ses, os trabalhadores tiveram direi-
to a duas cestas básicas: a do mês,
que já é de direito, e mais uma, re-
ferente às atrasadas – esta última

Emdurb comemora
avanços em Ubatuba

paga em dinheiro”, acrescentou.
Ainda de acordo com Gulli, o próxi-
mo passo será começar a amortizar
as dívidas com os fornecedores.

Relembre as tratativas para o
acordo com os funcionários para
a regularização das cestas básicas

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

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

lo Teixeira Pinto na manhã de quin-
ta-feira, 15 de julho.

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

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

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



Página 4 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 13 e 14 de novembro de 2021

Pesquisa

Valor da cesta básica aumenta em todas as cidades do Litoral Norte
O preço da cesta básica aumentou no mês de outubro no Litoral Norte em todos os municípios
É o que aponta a pesquisa da Cesta Básica Alimentar é realizada pelo Centro Universitário Módulo e a Faculdade

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

A Tabela 1 indica a variação nos preços da cesta básica nos quatro municípios no mês de outubro, em relação ao
mês de setembro. Entre os municípios as variações foram:

Caraguatatuba (+ 3,47%), Ilhabela (3,17%), São Sebastião (+ 3,00%) e Ubatuba (+ 2,14%). A média do preço da
cesta nos municípios aumentou de R$ 619,01 em setembro, para R$ 637,22 em outubro, alta de + 2,94%. Esse
resultado de alta segue a tendência de outras localidades. Por exemplo, em São Paulo, a cesta com os mesmos
itens na pesquisa feita pelo DIEESE, apresentou + 3,02% de aumento em outubro.

O Gráfico 1 apresenta o preço da cesta básica nos 4 municípios do Litoral Norte e a média em outubro de 2021.
O preço da cesta básica mais elevado foi registrado no município São Sebastião R$ 653,76 e o menor preço em
Ubatuba R$ 626,63. A diferença entre a cidade que tem a cesta básica mais cara (São Sebastião) em relação a
mais barata (Ubatuba) foi de 4,33%.

Em outubro, 8 dos 13 produtos que compõe a cesta apresentaram alta nos preços e 5 apresentaram recuo na
comparação com o mês de setembro, conforme apresentado na Tabela 2.

Os produtos que apresentaram maiores altas no mês de outubro foram: batata (+ 44,43%), tomate (+11,27%),
café (+ 7,28%) e açúcar (+4,47%). Enquanto os produtos que apresentaram maiores reduções foram: leite (- 2,06%)
e carne bovina (- 0,80%).

O aumento no preço da batata é consequência de dois fatores. O primeiro fator foi o excesso de chuvas causou
dificuldade na colheita com a consequente redução da oferta. O segundo foi o aumento nos custos de produção
em razão da elevação nos preços dos combustíveis e dos insumos utilizados na produção, como adubos/fertili-
zantes.

As causas no aumento no preço do tomate são as mesmas do caso da batata, adicionando que a chuvas retarda-
ram o amadurecimento dos frutos, o que provou a redução da oferta, além de maiores dificuldades no
enfrentamento das pragas.

O café tem apresentado uma tendência de alta, identificada nos meses anteriores. A elevação no preço do
produto é consequência da redução da produção com a seca intensa em 2021 e as geadas do início de agosto, o
que reduziu o estoque e a oferta do produto, tanto no mercado doméstico quanto no global.

O açúcar também figura entre os produtos com maior preço nos últimos seis meses, o que é uma consequência
da maior elevação dos preços internacionais do produto e da queda da produção de cana-de-açúcar no Brasil,
reflexo da seca mais intensa em 2021. Além disso, a alta no preço do etanol pode ter provocado a maior destinação
da cana para produção de combustíveis, reduzindo ainda mais a oferta para a produção de açúcar.

A redução no preço do leite é consequência do aumento da oferta disponível no mercado com a melhora na
qualidade das pastagens por conta da volta das chuvas mais constantes e clima mais quente. A melhora qualidade
das pastagens reduz os custos de produção (menor consumo de ração) e aumenta a oferta de leite.

A redução, ainda que com variação baixa, no preço da carne bovina é consequência da suspensão temporária
das exportações de carne para a China. As exportações brasileiras de carne bovina (fresca, refrigerada ou conge-
lada) alcançaram 82,2 mil toneladas em outubro de 2021, queda de 49,5% ante igual período do ano passado,
segundo dados preliminares da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). No entanto, o preço do produto ainda
continua muito alto no mercado brasileiro.

O Gráfico 2 tem o propósito de apresentar o comportamento das variações nos últimos 6 meses de alguns
produtos que compõe a cesta onde pode ser verificado que a variação nos preços do tomate e batata é de grande
amplitude (ou seja, são os produtos que apresentaram maiores variações tanto positiva quanto negativa) em
função da sazonalidade e questões climáticas. O preço do café é do açúcar apresentou alta constante nos últimos
meses (alta em função de uma questão mais estrutural, com um ciclo mais longo de variação resultante da redu-
ção da oferta do produto). O arroz que foi o grande vilão da cesta em 2020, nesses últimos 6 meses tem apresen-
tado reduções constantes, exceto no mês de outubro, consequência da normalização da oferta no mercado inter-
no.

Resultados nos últimos 12 meses

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

Entre os produtos que integram a cesta, nos últimos 12 meses todos apresentaram alta e as maiores variações
foram do açúcar (61,66%), café (+ 49.70%) e tomate (+ 30,29%).

A comparação anual, conforme Tabela 3, aponta o aumento de preços da cesta básica no mês de outubro de
2021 em comparação a outubro de 2020. O preço da cesta básica aumentou nos quatro municípios do Litoral
Norte, em Caraguatatuba (+ 16,46%), Ilhabela (+ 16,15%), São Sebastião (+ 18,98%) e Ubatuba (+ 17,89%).

Nos últimos 12 meses os preços da cesta apresentaram variação de + 17,87%, muito superior em relação a
prévia da inflação nacional que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), cuja variação nos
últimos 12 meses (de setembro 2020 a setembro de 2021) foi de 10,34%. Na comparação com a pesquisa da Cesta
básica feita pelo DIEESE na capital paulista a variação foi de 16,43%, muito próximo da variação identificada no
Litoral Norte.

O aumento nos preços dos alimentos básicos é muito preocupante, pois atinge mais diretamente a população
com menor renda, que gasta proporcionalmente mais recursos na aquisição desses bens. A inflação dos pobres é
maior que a inflação média, considerando a redução do poder de compra daqueles que ganham menos. Por
exemplo, quem ganha salário mínimo teve reajuste de 5,25%, enquanto o custo da cesta básica teve elevação de
17,87%.

O preço da cesta alimentar sai de R$ 540,63 em outubro de 2020 para R$ 637,22 em outubro de 2021. Esse é um
fator preocupante, pois a tendência é de novos aumentos com a chegada do verão e a maior circulação de turis-
tas nos municípios do Litoral Norte. A redução nos indicadores de mortes e contaminação com a COVID – 19 deve
estimular o turismo e com isso o aumento da demanda e dos preços.

Acompanhe nossas publicações na internet.
Acesse: (https://acidadeubatuba.com.br)
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FM IMÓVEIS VENDE-SE - Chácara com 3100
m2 área construída de 100 m2, tem rio nos fun-
dos, piscina natural, mata atlântica, plantação,
R$ 300 mil, aceito lote mais volta, próximo do
centro. Tratar: 3832-4794.

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa no Jardim
Carolina, área do lote 1.750  m², área construída
500 m², com piscina de em oval de 40  m², área
de lazer com churrasqueira, R$ 1.500,000,00.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa na Praia da
Almada, lote de 460 m2, área construída de 100
m2, com vista total para o mar com 2 dormitórios,
sala, 01 cozinha, área de serviço,  01 banheiro,
toda varanda, R$ 200 mil. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa na praia do
Perequê-Açu, a 800m da praia e centro com 2
dormitórios, 01 banheiro, sala, cozinha, área de
serviço, varanda em toda lateral, vaga para 5
carros, R$ 320 mil, doc. 100% aceita apartamen-
to no centro.Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

VENDE

CASA NO HORTO
Casa principal, mais de caseiro com 300
m², no Horto com área de 25.000 m², sen-
do aproveitado 2.000 m². R$ 700 mil. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE -  Pousada no Perequê-
Açu, funcionando, a 50 m da praia só atravessar
a rua, e 500 m do centro,  com 09 suítes, com
uma casa de 03 suítes, salão para refeição, co-
zinha, banheiro social, área de serviço, estacio-
namento, R$ 1.300,000,00, aceito imóvel como
parte de pagamento.  Tratar: 3832-4794.

ALUGA-SE

ALUGUEL

TEMPORADA

E FERIADOS
PACOTE DE 3 NOITES O CASAL R$ 600,00,
CADA PESSOA A MAIS R$ 300,00, BAIXA
TEMPORADA, 2 NOITES: R$ 250,00.

 Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

ALUGA

DEFINITIVO
Com renda comprovada emprego fixo regis-
trado, aceito fiador ou depósito caução, para
casal, apartamento no centro, com 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 01 banheiro, área de servi-
ço, terraço, sacada, estacionamento fechado,
ambiente familiar, todo equipado, com segu-
rança, para 2 pessoas R$ 1.200,00, JÁ IN-
CLUSO TODAS AS TAXAS, mobiliado (não
tiro a mobília). Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Apartamento na
Praia Grande, com 2 dormitórios, 01 banheiro,
sala, cozinha, área de serviço, interfone, piscina,
churrasqueira, a 500 m da praia, R$ 215 mil. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE -  Casa próximo ao su-
permercado Semar centro, com 01 dormitórios,
01 suíte,  01 banheiro, sala, cozinha, garagem
coberta, R$ 280 mil. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Apto no centro, na AV
da praia do cruzeiro, com 01 suíte, 02 dormitóri-
os, 01 banheiro, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço, estacionamento na frente do prédio, R$
320 MIL, aceita apto com 02 dormitórios e 02
banheiros, prédio com lazer, piscina, faz volta.
Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Casa no Silop, centro,
na 1ª quadra da Prof. Thomaz Galhardo, lote de
360 m², com 2 dormitórios,2 banheiros, sala, co-
zinha, área de serviço. R$ 330 mil. Tratar: 3832-
4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Kitnet em área cen-
tral, com 1cozinha, área de serviço, 01 banheiro,
semimobiliada. R$ 145 mil. Aceito como paga-
mento apto com 2 dormitórios faço volta. Tratar:
3832-4794.

AV. PROF. THOMAZ GALHARDO,1523 - CENTRO - UBATUBA
Site: www.fmimoveisuba.com.br

E-mail:fmimoveis@fmimoveisuba.com.br
50M DO TREVO DO PESCADOR NA ENTRADA DA CIDADE

TEL:(12)3832-4794

COM SEDE PRÓPRIA
CRECI 40.570

COMPRA - VENDE - PERMUTA

FM Imóveis
99714-3183

ALUGA
TEMPORADA
E DEFINITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

WhatsApp

Venha passar seu feriado, fim de ano e carnaval em Ilhabela -
litoral Norte de São Paulo. Casa totalmente mobiliada, com 2 quar-
tos, 1 banheiro, garagem ampla, grande área verde e varanda
com redes. Contato: WhatsApp (12) 99133-5723 com Juliana.

ÓTIMA CASA PARA ALUGUEL DE

TEMPORADA EM ILHABELA

VENDO LOTE

CONDOMÍNIO

RESSACA
Esquina com 450 m², R$ 250 mil.

Tratar: 3832-4794.

TERRENOS  E ÁREAS
COMPRA  E VENDA

FM IMÓVEIS VENDE - Ubatumirim frente para
o mar, área de 1 alqueire, com 5 chalés, 6 ba-
nheiros, 1 galpão, 4 garagens para lancha, área
com vista panorâmica do mar. R$ 1.500,000,00,
aceito imóvel como parte de pagamento. Tratar:
3832-4794.

VENDE-SE HOTEL NA

PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO  A  UMA QUADRA  DA  PRAIA

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

Com 01 dormitório, 01 suíte, 01 banheiro, sala,
cozinha, varanda, 01 vaga para o carro, nos
fundos edícula com 01 dormitório, 01 banhei-
ro, sala, cozinha, na frente vaga para 03 car-
ros. R$ 450 mil, aceita casa em Taubaté. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS
VENDE-SE

CASA
NO CENTRO

FM IMÓVEIS ALUGA - Apto a 300m da Praia
Grande, com 2 dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço. R$ 1.200,00, já incluso condomínio e
IPTU.. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Apto no centro com 01
dormitorio,01 banheiro, sala/cozinha, área de
serviço R$ 1.000,00.. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Salão Comercial na
Rua Professor Thomaz Galhardo com 01 banhei-
ro. R$ 1.200,00.  . Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Casa no Horto,
condomínio Park Hllls, com 03 suítes, com
ar, com banheira , sala, cozinha, área de
serviço. R$ 2.800,00 já incluso condomínio
e IPTU. . Tratar: 3832-4794.Anuncie

com a gente!
Informações:
3832-4832

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE

INF: 3832-4832

ORAÇÕES

ORAÇÃO AO PODEROSO SANTO EXPEDITO
Invocado nos negócios urgentes

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto a Nosso Senhor
Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito, Vós que
sois o Santo dos desesperados. Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, Ajuda-
me, Dê-me forças, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido. Meu Santo Expedito! Ajuda-
me a superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja
minha família, atenda o meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade, meu
Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm  fé,
muito obrigado.

M.H.A.M.

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que
fosseis esquecido por muitos, mas a Igreja vos honra e invoca universalmente como o patrono
nos casos desesperados e nos negócios sem remédios.
Rogai por mim que sou tão miserável! Fazei uso, eu vos imploro, desse particular privilégio
que vos foi concedido de trazer viável e imediato auxílio, onde o socorro desapareceu quase
por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações
e auxilio do Céu em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a
graça de... (aqui se faz o pedido) e para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os
eleitos, por toda a eternidade.
Eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar
de vos honrar, como meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver ao meu
alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas rogai por nós e por todos
os que vos honram e invocam o vosso auxílio.
(REZAR 3 PAI-NOSSOS, 3 AVE MARIAS, 3 GLÓRIAS AO PAI).

M.H.A.M.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Espírito Santo,Vós que me esclareceis tudo,que iluminais todos os caminhos para que eu
atinja o meu ideal, Vós que me dais o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me
fazem e que em todos os instantes de minha vida estais comigo, eu quero neste curto diálogo,
agradecer-Vos por tudo e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me separar de Vós.
Por maior que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia
estar convosco e todos os meus irmãos na glória perpétua. Obrigado mais uma vez.
(A pessoa deve fazer esta oração 3 dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de 3 dias será
alcançada a graça,por mais difícil que seja, desde que merecida. Depois,mande publicar em
agradecimento.)

M.H.A.M.

Orçamento de Editais
acidadeubatuba@gmail.com

Área de 12.000 m² situada
na Lagoinha com matrícula.
Km 2338 da Rodovia SP 55.
Condomínio com guarita de
casas e pousadas, área útil
disponível 27,5 m² de frente
por aproximadamente 50 m²
de fundo. Possui casas na la-
teral e frente.

Ótima oportunidade.
Aceito entrada e

parcelamento
do restante.

Tratar diretamente
com o proprietário Alex

99766-3740.

VENDE-SE

TERRENO NA

LAGOINHA

A MENOS DE

200 M DA

PRAIA

Ciclista,

nunca ande

na contramão

na ciclofaixa!

Respeite a

sinalização

de trânsito.

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jornal A Cidade, há 35 anos levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

Empresário divulgue sua marca!

Informações: 3832-4832

ORÇAMENTOS DE EDITAIS E PUBLICIDADE
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, 180 - Loja 12 - Centro - Galeria Passeio Santa Fé
Informações: (12) 3832-4832

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto,

jamais será esquecido...

Disque 190

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

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512
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Acontece na cidade

Ernesto Zambon

A Associação Espírita Sementes
da Boa Nova, após quase dois anos
sem eventos presenciais retorna
com toda a energia para mais uma
FLEUBA, a 6ª Feira do Livro Espíri-
ta de Ubatuba. Venha conferir os
últimos lançamentos do mercado
editorial espírita. Romances, livros
doutrinários e a codificação com
descontos especiais. Além dos lan-
çamentos da Casa, o “Gallienus
Augustus”, “A Abadia de Aragosa”
e “Sob o Império do Sol”, todos do
Espírito Irmão Metelo e
psicografado pelo médium Mario
Mazzei, que estará autografando
os livros lá na feira. Teremos ain-
da atendimento ao público e escla-
recimento de dúvidas. Aceitamos
e parcelamos no cartão de crédi-
to. A feira acontecerá na Praça

6ª Feira do Livro Espírita de
Ubatuba é neste final de semana

Nóbrega, ao lado da FUNDART
perto do antigo Fórum, nos dias

13, 14 e 15 de novembro das 10h
às 22h.

22º Ubatuba Fashion Night
aconteceu nessa semana

Ernesto Zambon

Com a volta da normalidade so-
cial, começam a acontecer nova-
mente os eventos em nossa cida-
de. Na última terça-feira, (09), foi
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Aniversariante da semana

realizado o já tradicional desfile
de moda denominado  Ubatuba
Fashion Night que conta com a
produção de Fernanda Duarte da
loja Zabdi.

Como sempre, as modelos mais

belas da cidade desfilaram na pas-
sarela mostrando as novas ten-
dências da moda feminina. Além
da Zabdi outras lojas também par-
ticiparam do evento que teve a
casa lotada.
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Ernesto Zambon

Profissional do mais alto gaba-
rito, Sandra, empresária de su-
c es s o  c o m  s e u  e s c r i tó r i o
Ferreiras Contabil é um exemplo
de atuação na área social na ci-
dade. Membro do Lions Clube

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba

Disque 190
Ajude a Polícia a ajudar você!

Parabéns Sandra Ferreira Ricardo!

de Ubatuba, atua com volun-
tária nos mais diversos proje-
tos sociais em prol da comu-
nidade.

Mãe da princesa Mikaela e que-
rida por todos que a conhecem,
Sandra ganhou na última quarta-
feira uma festa surpresa para co-

memorar seu aniversário. Na sun-
tuosa residência do casal Simone e
Ivan todos os amigos e parentes
estiveram presentes para homena-
gear e comemorar com alegria e
descontração a data tão importan-
te. Parabéns e muitas felicidades
para a querida Sandra.

Prevenção

Curso “Operação Chuvas de
Verão” acontece em Ubatuba
na próxima sexta-feira, 19

Formação visa prevenção de
acidentes e antecipação dos

problemas com foco em
situações de emergência

Na próxima semana, Ubatuba
recebe o curso “Operação Chu-
vas de Verão”, promovido pela
Defesa Civil do Estado de São
Paulo. A capacitação visa treinar
os agentes da Defesa Civil dos
municípios de todas as regiões
paulistas para atuarem preven-
tivamente frente aos problemas
típicos do verão.

O curso acontece na sexta-fei-
ra, 19, e reúne representantes
dos 39 municípios da RM Vale,
que compreende Vale do
Paraíba e Litoral Norte. O coor-
denador da Defesa Civil do Vale
do Paraíba, Wander Vieira, co-
mentou que a escolha de
Ubatuba para sede da oficina
em 2021 foi proposital.

“Primeiro, pelo registro de
ocorrências de porte no início

do ano, inclusive contando com
suporte da Defesa Civil do Esta-
do e, em segundo lugar, pela
parceria da prefeita com o ór-
gão, colaborando e enfrentando
as mitigações de risco. Nada
mais justo prestigiá-la e
agradecê-la nessa recepção”,
afirmou Vieira.

Formação
A oficina vai acontecer em dois

momentos. O primeiro deles,
que é a parte teórica, vai das 9h
às 12h no Teatro Municipal
Pedro Paulo Teixeira Pinto. Já a
sequência, é a parte prática em
campo a partir das 14 horas

Durante a formação, será pos-
sível treinar as equipes e deixá-
las preparadas para ocasiões de
corte de árvores e retirada de
pessoas de locais alagados, ofe-
recendo instruções sobre como
conduzir uma balsa inflável e
como utilizar uma motosserra,
por exemplo.

De acordo com a Defesa Civil do
Estado, a parte prática vai
viabilizar o reconhecimento de
algum ponto crítico da cidade
para estimular nos agentes mu-
nicipais a visão de prevenção de
acidentes e antecipação dos pro-
blemas, fornecendo conheci-
mento às equipes para que elas
possam se preparar cada vez
melhor para o atendimento às
emergências.

 “A cidade tem características
apropriadas para isso. Levare-
mos os participantes às áreas de
risco, principalmente as atingi-
das pelas chuvas no começo des-
te ano, para executar a parte
prática do curso, mostrando o
que aconteceu, como evitar e
como reparar”, complementou
o Diretor da Defesa Civil de
Ubatuba, Ricardo Domingos Gil.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

ORÇAMENTOS DE EDITAIS  DE JUSTIÇA
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

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

Saúde

Ação chama atenção para
importância de realizar

exames preventivos

Conscientizar os homens sobre
a importância de cuidar da saú-
de é o objetivo da campanha
Novembro Azul, que tem como
foco os tumores do sistema
urinário. Isso inclui não apenas
o câncer de próstata, como tam-
bém tumores de bexiga, pênis,
rim e testículos.

Segundo dados do Instituto
Nacional do Câncer (Inca), de-
pois do câncer de pele não-
melanoma, o câncer de prósta-
ta é o mais comum para os ho-
mens. A estimativa é de que haja
65.840 novos casos para 2020,
o que corresponde a 29,2% dos
tumores incidentes no sexo mas-
culino. Em 2019, o câncer de
próstata foi responsável por
15.983 mortes masculinas no
país.

A próstata é uma glândula res-
ponsável pela produção de um
líquido que nutre e protege os
espermatozoides. O câncer
acontece quando há um cresci-
mento descontrolado nas célu-
las da próstata. Para investigar
suspeita de câncer de próstata,
são feitos dois exames: o exame
de toque retal e o exame PSA
(antígeno prostático específico).
Caso sejam encontradas altera-
ções nesses exames, o médico
clínico solicita exames adicionais
e encaminha ao especialista,
que é o urologista.

“Os exames são importantes
para prevenir e identificar se há
alguma alteração. O exame de
toque retal ajuda a detectar se
existe alguma anormalidade na
próstata, por exemplo, se o ta-

Prevenção a tumores
urológicos são foco da

campanha Novembro Azul

manho está aumentado. Já no
exame de sangue conseguimos
dosar o PSA”, explica a médica
clínica, Maria Renata Accurso,
coordenadora dos médicos da
Atenção Básica de Ubatuba.

“Quando nós, clínicos, recebe-
mos uma queixa do paciente,
solicitamos o PSA livre ou total
ou a realização de ultrassom da
próstata e também fazemos o
toque. Se concluirmos que há
alguma alteração, encaminha-
mos ao especialista, que é o
urologista”, acrescenta.

Em Ubatuba, a referência para
especialidades é o Ambulatório
Médico de Especialidades (AME)
de Caraguatatuba e o encami-
nhamento é feito pelo posto de
Estratégia de Saúde da Família
(ESF) para dar continuidade à
investigação.

Renata informa que o trata-
mento é definido a partir dos
resultados dos exames. “Com o
diagnóstico precoce, 90% dos
pacientes com câncer de prós-
tata consegue sobrevida de mais
de 5 anos. Por isso o exame é

muito importante e ele pode ser
feito em qualquer época do ano,
não apenas em novembro. Com
diagnóstico precoce tudo fica
mais fácil e a taxa de sobrevida
e a qualidade de vida aumen-
tam”, completa.

Saiba mais

Idade, histórico de câncer na
família, peso corporal elevado
(obesidade), fumo e bebidas
alcóolicas são fatores de risco
para o desenvolvimento da do-
ença. Alguns sintomas mais co-
muns são: dificuldades ao urinar,
demora em começar e terminar
de urinar, sangue na urina, dimi-
nuição do jato da urina e neces-
sidade de urinar mais vezes du-
rante o dia ou à noite.

Veja essas e outras informações
em: https://www.inca.gov.br/ti-
pos -de-cancer/cancer-de-
prostata

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Acidente

Esporte & Lazer

A direção da Santa Casa
informou que uma das 34 vítimas
encaminhadas para a instituição

não resistiu aos ferimentos e
faleceu. Seis vítimas do acidente
envolvendo o ônibus de turismo

foram encaminhadas para a
Unidade de Saúde do

Ipiranguinha.

O acidente aconteceu por volta
das 6 horas da manhã de sábado,
(13/11) no km 77+800 - antes do
trecho de serra da rodovia Oswaldo
Cruz, município de São Luiz do
Paraitinga. Às 06h 16min, o Corpo
de Bombeiros foi acionado, via 193,
para o atendimento de uma ocor-
rência envolvendo um ônibus
Double, de dois andares, que havia
tombado na Rodovia.

Conforme apuramos, o ônibus de
turismo com destino a Paraty seguia
sentido Ubatuba quando, antes de
iniciar a descida da serra foi infor-
mado de que não era permitido ve-
ículos de transporte de passageiros
com aquelas dimensões descer o
íngreme trecho de serra. O moto-
rista decidiu então retornar, mas ao
fazer o retorno na rodovia se depa-
rou de frente com um veículo e, ao
tentar desviar, acabou tombando o
ônibus.

Segundo informações do Corpo de
Bombeiros, dos 67 ocupantes
(motorista+passageiros), 5 óbitos
foram confirmados no local, 48 ví-
timas foram socorridas e encami-
nhadas para atendimento hospita-
lar e 12 passageiros saíram ilesos.

A ocorrência sob comando do Ten
Cel PM Scachetti envolveu 16 via-
turas do Corpo de Bombeiros, Polí-
cia Rodoviária Estadual, 10 viaturas
do SAMU, DER e Helicóptero Águia
que se encarregou do transporte
das vítimas em estado crítico.

A Guarda Civi l Municipal de
Ubatuba e Polícia Militar também
apoiaram os atendimentos.

Mobilização dos Hospitais no
atendimento aos feridos

Os Hospitais da Região, informa-
dos do número de feridos e seu es-
tado de gravidade se prontificaram
em receber os pacientes graves.

Dentre os socorridos, 34 foram
encaminhadas para Ubatuba, 11
para o Regional de Taubaté e 3 fo-
ram enviadas a São Luiz do
Paraitinga.

Segundo a Secretaria de Saúde de
Ubatuba, seis (6) vítimas do aciden-
te envolvendo o ônibus de turismo
foram encaminhadas para a Unida-
de de Saúde do Ipiranguinha.

A Santa Casa de Ubatuba atendeu

Acidente com ônibus na
rodovia Oswaldo Cruz

na manhã de sábado deixa
mortos e feridos

até o fechamento desta edição, 34
vítimas do acidente.

Uma delas não resistiu aos graves
ferimentos e faleceu.

A direção do hospital filantrópico
priorizando os atendimentos às ví-
timas do acidente passou a atender
somente os casos de emergência.
As visitas também foram suspensas.
Os outros casos estão sendo enca-
minhados para a Unidade de Saúde
do Ipiranguinha até que seja possí-
vel normalizar os atendimentos.

Prefeita de Ubatuba no local do
acidente

A prefeita de Ubatuba, Flavia
Pascoal, esteve no local do aciden-
te e consternada com o gravíssimo
acidente de trânsito com vítimas
fatais se manifestou: “A Prefeitura
de Ubatuba presta condolências a

todos os familiares das vítimas do
grave acidente de trânsito envol-
vendo um ônibus de turismo na ro-
dovia Oswaldo Cruz na manhã des-
te sábado. O município está de
prontidão para ajudar a todos e a
Santa Casa de Ubatuba permanece
à frente na prestação dos primeiros
atendimentos às vítimas e no aco-
lhimento dos familiares. Quero
agradecer de coração a solidarieda-
de e o apoio que estamos receben-
do de prefeituras da região para
viabilizar que algumas transferênci-
as de pacientes sejam consolidadas,
preservando sempre a vida e o
atendimento de qualidade. Neste
momento de grande tristeza e dor,
agradecemos o esforço e apoio de
todas as equipes envolvidas neste
importante trabalho de resgate”.

A rodovia segue interditada nos
dois sentidos.

Final de semana terá zumba,
música e brincadeiras populares

A Prefeitura de Ubatuba convida
toda a população a participar das
atividades que a Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer organiza
como parte da programação do I
Festival de Artes Integradas (FAI),
que vai de 12 a 21 de novembro.

No sábado, 13, o palco é a praça
de Eventos da avenida Iperoig, no
Centro. A equipe de professoras da
secretaria realizará aulas de Zumba
e Pilates, fáceis de acompanhar e
abertas à todas as faixas etárias, nos
horários das 9h às 11h e das 16h às
18h.

Já no domingo, 14, serão realiza-
das duas manhãs de lazer, das 9h
ao meio-dia, uma na região Norte
e outra na região Sul, nas escolas
municipais situadas nos quilombos
do Camburi e Caçandoca. As ativi-
dades incluem jogos tradicionais,
brinquedos populares e cantinas de
roda. No sábado, 20, a manhã de
lazer será na Estufa 2, no campo de
futebol da praça Maracanã.

No domingo, 21, o encerramento
do evento abre com a Corrida de
Canoa Caiçara, na praia do Perequê-
Açu. A inscrição será no próprio lo-
cal e o início é às 08h30.

“Serão atividades para todas as
faixas etárias, crianças, adultos, ido-
sos e que possibilitarão aos partici-
pantes o reencontro com nossa cul-
tura popular”, destaca o secretário-
adjunto da pasta, Antônio Ferreira.

Aulas de Zumba e Pilates
Dia: 13/11
Horário: 09h às 11h e 16h às 18h
Local: Av. Iperoig – praça de even-

tos de Ubatuba

Manhã de Brincadeiras Populares
Dia: 14/11
Horário: 9h às 12h

Secretaria de Esportes de Ubatuba
integra programação do FAI

Locais: Camburi (campo da esco-
la municipal do bairro e da sede da
Associação de Bairro) e Caçandoca
(escola municipal do bairro)

1ª Corrida de Canoa da “Semana
do Saber e do Sabor da Cultura
Caiçara”

Dia: 21/11
Horário: 8h30
Local: Praia do Perequê-Açu (em

frente ao Rancho Caiçara)

Saiba mais sobre o FAI

As  at iv idad es  do  1º  Fest iva l
d e  A r t e s  I n t e g ra d as  e  a  1 ª
Semana  do  Saber  e  do  Sabor
da  Cu l tura  Ca içara  acontece-
rão  em vár ios  pontos  e  reg i -
ões  do  munic íp io  de  12  a  21
de  novembro.  O eve nto  ce le-
bra  as  t rad ições  das  comuni -
d a d e s  t r a d i c i o n a i s  d e
Ubatuba e,  a inda,  incent iva a
economia  cr iat iva  da  reg ião.
A  p r o g r a m a ç ã o  c o n t e m p l a
a t r a ç õ e s  c u l t u r a i s ,
gast ronômicas  e  es port ivas ,
com of ic inas  para  geração de
renda.

A  a b e r t u ra  aco nte c e  n esta
s ex ta-fe i ra ,  12 ,  a  par t i r  das
19  horas ,  na  est rutura  mon-
tada na Praça de Eventos  que
f ica  na  aven ida  Ipero ig ,  com
a p r e s e n t a ç ã o  m u s i c a l  d o
“Sons  da  L i ra”,  pa lest ra  com
o ca içara  Már io  Gato,  expo-
s ição  fotográf ica  sobre  o  ne-
gro  no  inter ior  paul i sta  e  en-
c e r r a  c o m  a  a p r e s e n t a ç ã o
cu l tura l  do  g rupo  Fandango
Caiçara  de  Ubatuba.

As comunidades dos quilombos
de Ubatuba também contarão com
oficinas práticas para geração de
renda. E, no dia 18, haverá o encon-
tro de gestores públicos no Teatro
Municipal Pedro Paulo Teixeira Pin-
to com o tema “Gestões
Colaborativas e Economia Criativa”,
com palestrantes conceituados e
autoridades em diversos assuntos.

Saiba mais em: https://
www.semearproducoes.com/festi-
val-artes-integradas/

 Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Programação contará com

atrações culturais, gastronômicas

e esportivas. A programação
inclui o preparo ao vivo de pratos
da culinária quilombola e caiçara,
diferentes intervenções artísticas

pela cidade e shows de bandas
locais na Praça de Eventos.

Ubatuba será palco do Festival
Artes Integradas – FAI e da 1ª Se-
mana do Saber e do Sabor da Cul-
tura Caiçara, que acontecerão em
vários pontos e regiões do municí-
pio de 12 a 21 de novembro. O
evento celebra as tradições das co-
munidades tradicionais de Ubatuba
e, ainda, incentiva a economia cri-
ativa da região. Uma programação
extensa que contemplará atrações
culturais, gastronômicas e esporti-
vas, com oficinas para geração de
renda.

A abertura acontece nesta sexta-
feira, 12, a partir das 19 horas, na
estrutura montada na Praça de
Eventos que fica na avenida Iperoig,
com apresentação musical do “Sons
da Lira”, palestra com o caiçara
Mário Gato, exposição fotográfica
sobre o negro no interior paulista e
encerra com a apresentação cultu-
ral do grupo Fandango Caiçara de
Ubatuba.

As atividades se estendem até o
dia 21 em diferentes regiões da ci-
dade, valorizando sempre a cultura
caiçara e destacando também a Se-
mana da Consciência Negra, com
eventos realizados nos quilombos
de Ubatuba.

A cada dia da semana uma ativi-
dade diferenciada. As comunidades
dos quilombos de Ubatuba conta-
rão com oficinas práticas para ge-
ração de renda. No dia 18 haverá o
encontro de gestores públicos no
Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto com o tema “Gestões
Colaborativas e Economia Criativa”,
com palestrantes conceituados e
autoridades em diversos assuntos.

Nos dias 19, 20 e 21 destaca-se o
preparo ao vivo de pratos típicos da
culinária tradicional caiçara,
quilombola e indígena. Já o último
dia começa com a 1ª Corrida de
Canoas da “Semana do Saber e do
Sabor da Cultura Caiçara” na Praia
do Perequê-Açu e encerra à noite
no Palco das Artes Integradas com
leitura de contos, crônicas e poesi-
as de Lima Barreto e apresentações
do Maracatu Itaomi, Luara Oliveira
e as Comadres com show especial
da Consciência Negra e show da
banda Engrennagem.

A realização é da SGN Produções,
Secretaria Especial da Cultura e do
Ministério do Turismo. Conta com
patrocínio do Açúcar Caravelas, re-
cursos do Governo Federal e apoio
do Consórcio Intermunicipal
Culturando, Prefeitura de Ubatuba
e Câmara Municipal.

Programação completa no site:
Festival Artes Integradas – Semear
Produções (semearproducoes.com)

Confira a programação:

Dia 12 – sexta-feira
Praça de Eventos de Ubatuba na

Avenida Iperoig
19h – Apresentação Musical “Sons

da Lira”
19h45 – Abertura PROJETO FAI –

Festival Artes Integradas e da Sema-
na do Saber e do Sabor da Cultura
Caiçara – Lei 4413/21

20h15 – Palestra sobre a Cultura
Caiçara com Mário Ricardo de Oli-
veira (Mário Gato)

21h15 – Exposição Itinerante Ne-
gro Interior Paulista (versão
presencial e on-line)

21h30 – Apresentação Cultural

Festival de Artes Integradas

Festival de Artes Integradas
movimenta Ubatuba a partir

deste final de semana

com Fandango Caiçara de Ubatuba
Dia 13 – sábado
Praça de Eventos de Ubatuba na

Avenida Iperoig
9h e 16h – Dança, música, zum-

ba, corpo, movimento e saúde

Dia 14 – domingo
Praia da Caçandoca (Região Sul)
9h – Manhã de Brincadeiras Popu-

lares
9h30 – Balaio de Brincar com a Cia

Mangará
Praia do Camburi (Região Norte)
9h – Manhã das Brincadeiras Po-

pulares
Praia Grande
10h – Intervenção cultural com

Maracatu Itaomi

Dia 15 – segunda-feira
Da Praça de Eventos até o Píer

Comodoro Magalhães no Itaguá
10h e 16h – Intervenção artística

“Trupe de palhaços com
Piléquinho”

Dia 16 – terça-feira
Praça de Eventos de Ubatuba na

Avenida Iperoig
9h – Troca de Livros
9h – Balaio de Brincar com a Cia

Mangará
9h – Oficina Cultural Costura Cri-

ativa – Retalhos de Chitas com
Letycia Vassão

14h30 – Oficina Cultural Costura
Criativa – Retalhos de Chitas com
Letycia Vassão

15h – Balaio de Brincar com a Cia
Mangará

20h – Apresentação cultural com
o Grupo de Fandango Ciranda
Caiçara

21h – Espetáculo “Cantos da Ter-
ra” Cunhã-Batá

Dia 17 – quarta-feira
Praça de Eventos de Ubatuba na

Avenida Iperoig
9h – Troca de Livros
9h30 – Contação de Histórias com

a Cia. O Castelo das Artes: Mitos e
Lendas Caiçaras

14h30 – Contação de Histórias
com a Cia. O Castelo das Artes: Mi-
tos e Lendas Caiçaras

19h – Quintal da Cabocla Tia Ana
– Livro Janela da Alma

20h15 – Show Quarteto no Sam-
ba

21h20 – Show “Ananda Barreto –
Olho de Dentro”

Escola Municipal Presidente
Tancredo de Almeida Neves (Av. Rio
Grande do Sul, 600 – centro)

19h15 – Palestra: Internet: Forma-
ção, Distração ou Alienação? Com
o secretário executivo do Consórcio
Intermunicipal Culturando, Profº
Edemilson José do Vale

Dia 18 – quinta-feira

Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

8h47 – Gestões Colaborativas e
Economia Criativa Caminhos para o
Desenvolvimento Sustentável

Quilombo Camburi
8h – Oficina prática “Cabelo Afro

com Consciência”, com Céllia Nas-
cimento e transcistas

Quilombo da Fazenda
15h – Oficina prática “Cabelo Afro

com Consciência”, com Céllia Nas-
cimento e transcistas

Praça de Eventos de Ubatuba na
Avenida Iperoig

19h30 – O Negro na Telenovela
Brasileira com o documentário: “A
negação do Brasil”

20h30 – Palestra: Por que preci-
samos discutir gênero e racismo na
sociedade? Com o professor Dr.
Dagoberto José Fonseca, livre do-
cente em antropologia brasileira/
Unesp

21h30 – Apresentação Musical
Clube do Choro de Ubatuba

Dia 19 – sexta-feira

Praça de Eventos de Ubatuba na
Avenida Iperoig

9h – Troca de livros
10h – “Samburá de Histórias” com

Claudia Oliveira
14h – “Samburá de Histórias” com

Claudia Oliveira
18h – Vivência Saberes e Sabores.

Preparo ao vivo de culinária indíge-
na (na tenda)

19h30 – Thai – Show Além da Vi-
são

20h30 – Batalhas de Rimas
21h30 – Show DTPK Crew
22h30 – Show Banda Praieira
Quilombo da Caçandoca
8h – Oficina prática “Cabelo Afro

com Consciência”, com Céllia Nas-
cimento e transcistas

Quilombo do Itamambuca
15h – Oficina prática “Cabelo Afro

com Consciência”, com Céllia Nas-
cimento e transcistas

Dia 20 – sábado

Praça de Eventos de Ubatuba na
Avenida Iperoig

9h e 15h – Oficina prática “Cabe-
lo Afro com Consciência”, com
Céllia Nascimento e transcistas (ten-
da)

20h – Vivência Saberes e Sabores.
Preparo ao vivo de culinária
Quilombola (tenda)

19h – Pocket Show e Palestra com
Céllia Nascimento

Dia 21 – domingo
Praia do Perequê-açú (em frente

ao Rancho Caiçara)
8h30 – 1ª Corrida de canoas da

“Semana do Saber e do Sabor da
Cultura Caiçara”

Praça de Eventos de Ubatuba na
Avenida Iperoig

18h – Vivência Saberes e Sabores.
Preparo ao vivo de culinária caiçara
(tenda)

19h – Elogios à morte: Leitura Dra-
mática de Contos, Crônicas e Poe-
sias de Lima Barreto e G.O.G –
Rodrigo Caldeira e Venício Toledo

19h50 – Apresentação cultural
com Maracatu Itaomi

20h40 – Show Luara Oliveira e as
Comadres – Show Especial Consci-
ência Negra

22h – Show Banda Engrennagem

Ernesto Zambon

Realizada no domingo (dia 8) a 2ª
Copa Ilhabela de Jiu-Jitsu contou
com equipes do Litoral Norte e Vale
do Paraíba, totalizando mais de 300
atletas de alto nível.

A cidade de Ubatuba foi represen-
tada pela equipe do Herdeiros do
Futuro que contou com 17 atletas,
conquistando 1 medalha de bron-
ze, 3 de prata e 4 de ouro ficando
com a classificação de destaque
como 6º lugar no ranking.

A equipe Herdeiros do Futuro é
brilhantemente dirigida pelo Prof.
Bruno Muniz, que parabeniza os
atletas vencedores e aos
organizadores do evento.

Jiu-Jitsu

Equipe de Ubatuba é destaque
em Copa de Jiu-Jitsu

Jornal A Cidade, há 36 anos levando informação ao
leitor com credibilidade e transparência.
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Animais marinhos Dia Nacional da Consciência Negra

Imunização

Em nota, o Instituto afirma que
esse foi o primeiro registro de

acidente envolvendo tubarão nos
últimos trinta anos, e garante que

foi um caso isolado, portanto,
não há motivos para pânico.

Um turista francês foi mordido por
um tubarão na quarta-feira (03) na
praia do Lamberto, em Ubatuba.
Após o ocorrido, o caso teve uma
grande repercussão nas redes soci-
ais mas o Instituto Argonauta inici-
almente afastou a possibilidade da
mordida ter sido feita por um tuba-
rão e somente na segunda-feira
(08), após nova análise das imagens
por um especialista em tubarões é
que foi confirmada que a lesão foi
causada pelo animal.

O fato aconteceu no dia 3 de no-
vembro, quando o turista, de férias
com a família, foi atacado enquan-
to nadava no mar com a água na
altura da cintura. A família da víti-
ma fez uma postagem em uma rede
social sobre o acidente abordando
principalmente o despreparo da
equipe médica da Santa Casa no
atendimento inicial aos ferimentos
e a publicação viralizou.

Inicialmente, com a análise das
imagens dos ferimentos, os pesqui-
sadores do Instituto Argonauta des-
cartaram que se tratasse de um in-
cidente causado por tubarão e sim
por uma moreia porquê de acordo
com a explicação inicial, os
ferimentos, as circunstâncias e a
praia – com movimentação de em-
barcações – não seriam compatíveis

Instituto Argonauta
confirma mordida de tubarão

em turista em Ubatuba

para a hipótese de tubarão.
Após a publicação do instituto

com explicações, sugerindo que o
turista poderia ter sido atacado por
uma moreia, por meio da análise de
novas imagens enviadas, foi então
admitida a hipótese de ser uma
mordida de tubarão. Não há, con-
tudo, uma identificação de qual es-
pécie seria o animal.

A confirmação foi feita ao Institu-
to Argonauta pelo especialista em

tubarões, Prof. Drº Otto Bismark
Gady, da Universidade Estadual
Paulista (Unesp).

Em nota, o Instituto disse que o
caso se trata de um episódio isola-
do, sem histórico na região. “Não
temos conhecimento de registros
de acidentes envolvendo humanos
nos últimos trinta anos. Trata-se,
portanto, de uma situação isolada,
que não deve causar preocupação
na população”, informou.

O tradicional evento “Consciência
Negra – Negro de Todas as Cores”
traz a Ubatuba diversas atividades
voltadas ao fortalecimento da cul-
tura afro e a sua importância como
elemento fundamental na forma-
ção do povo brasileiro. O evento
acontece nos dias 13, 17, 19, 20, 21,
23 e 24 de novembro, em diversos
locais (confira na programação).

A programação está bem
diversificada e conta com apresen-
tações culturais, shows, oficinas,
cortejo de maracatu, rodas de ca-
poeira, concursos, e muito mais.
Destaque para a homenagem que
será feita aos Senhores Zé Pedro e
Genézio, dois grandes representan-
tes da cultura negra no município e
da tradição quilombola.

O Dia Nacional da Consciência
Negra, comemorado em 20 de no-
vembro, faz referência à morte de
Zumbi, o então líder do Quilombo
dos Palmares, e símbolo da luta e
resistência dos negros escravizados
no Brasil, bem como da luta contra
o racismo e por direitos que seus
descendentes reivindicam.

Confira a programação completa
do evento:

Sábado – 13/11 | Escola Mário
Covas – Ipiranguinha

17h às 21h – Comemoração aos
38 anos de Capoeira do Mestre
Chicão

Quarta-feira – 17/11 | Câmara
Municipal

19h30 – Roda de conversa sobre
Negritude

Grupo Ô di Casa de Jongo do
Quilombo da Fazenda

Sexta-feira – 19/11 | Teatro Mu-
nicipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

20h30 – A mais Bela Negra

Sábado – 20/11 | Praça de even-
tos

10h – Roda de Cajón – Pity
Cajonero

12h – Feijoada com Samba de
Roda – Samba Grupo Peregrino

14h – Oficina de Maracatu com
Apresentação – Grito de Maria

Consciência Negra: evento
“Negro de Todas as Cores”

acontece na cidade

16h – Palestra musicada com
Céllia Nascimento

18h – Congada de Bastão de São
Benedito – Bairro do Puruba

19h – Divino Sununga
20h – Só Por Hoje
21h30 – Lenin Terra

Domingo – 21/11 | Quilombo do
Itamambuca

15h – Oficina de Bonecas –
Betânia

Academia Universal de Capoeira –
Mestre Leco

Sertão do Itamambuca próximo
ao Campo de Futebol

Terça-feira – 23/11 | Câmara Mu-
nicipal

19h – Homenagem Senhores Zé
Pedro e Genézio

Quarta-feira – 24/11 | Biblioteca
Municipal Ateneu Ubatubense

18h30 – Sarau Cultural 2021
Performance Eu Negro no Mundo

– Venicio Toledo
Coletivo Angoleiras de Ubatuba
Presença do escritor e também

sociólogo Moacir Pinto e do músi-
co Deo Lopes cantando e contando
os causos do Sr. Genézio e Zé Pedro

19h30 – Participação dos Inscritos

É importante que o cliente fique
atento, já que têm circulado nas
redes sociais postagens equivoca-
das sobre supostas contas falsas. As
novas faturas não são falsas e, da-
qui em diante, passam a ser o mo-
delo oficial da Sabesp.

Fatura mensal traz identificação
do imóvel pelo número do forneci-
mento e mais facilidades para o cli-
ente no sistema comercial.

A conta de água da Sabesp mu-
dou. Desde 13 de outubro a fatura
mensal que os clientes recebem em
casa traz uma série de mudanças
em relação ao modelo anterior, a
começar pela identificação do imó-
vel.

Com a nova conta, a ligação de
água passa a ser identificada pelo
número de fornecimento inscrito
no canto superior esquerdo do im-
presso e logo abaixo há o código
para solicitar o cadastramento da
conta em débito automático.

É importante que o cliente fique
atento, já que têm circulado nas
redes sociais postagens equivoca-
das sobre supostas contas falsas. As
novas faturas não são falsas e, da-
qui em diante, passam a ser o mo-
delo oficial da Sabesp.

Neste link é possível conhecer a
nova conta: https://
urldefense.com/v3/__https://
www9.sabesp.com.br/entenda-
sua-fatura__;!!HhhKMSGjjQV-
!qr72ZUyE3dp9z6SfIEpzRiZHxRPM5TAXI9-
87OawjBcDb_FNvtS11kY7xjDrPPvboA38$

A nova fatura é uma das mudan-
ças implantadas pela Sabesp na
nova plataforma digital que traz
melhorias no relacionamento com
o cliente. Trata-se de um processo
de transformação digital da Compa-
nhia, personalizando o atendimen-
to ao levar em conta as necessida-
des e expectativas de cada cliente,
com novas funcionalidades e mais
rapidez.

Sabesp passa a entregar novo modelo
de conta de água aos clientes

Saneamento

Clientes com cadastro atualizado
receberam informações sobre a
nova plataforma e sobre as mudan-
ças nas contas anteriores e por SMS.
Com o novo sistema comercial, o
cliente agora passa a ser cadastra-
do por seu CPF ou CNPJ, facilitan-
do, por exemplo, mudanças de
titularidade.

O cliente também terá facilidade

para escolher a data de vencimen-
to das contas, com seis opções de
dias: 01, 05, 10, 15, 20 e 25. Mais
informações sobre o novo sistema
comercial estão disponíveis em
h t t p s : / / u r l d efe n s e . c o m / v 3 /
_ _ h t t p s : / / y o u t u . b e /
6s_fizM1S3c__;!!HhhKMSGjjQV-
!qr72ZUyE3dp9z6SfIEpzRiZHxRPM5TAXI9-
87OawjBcDb_FNvtS11kY7xjDrPMAaC8s6$.

Jornal A Cidade, há 36 anos levando informação ao
leitor com credibilidade e transparência.

A Vigilância em Saúde da Prefei-
tura de Ubatuba lembra que a Cam-
panha Nacional de Multivacinação
foi prorrogada até 30 de novembro.
O objetivo é atualizar a carteirinha
geral de vacinação de crianças me-
nores de 1 ano até 15 anos. Em
Ubatuba, a população dessa faixa
etária corresponde a um total de
18.538 pessoas, segundo estimati-
va do IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.

Na campanha, pais ou responsá-
veis devem levar as crianças e ado-
lescentes da faixa etária indicada ao
posto de saúde mais próximo de sua
residência levando a carteira de va-
cinação para conferência. Se for
constatada a falta de alguma dose
de rotina, a criança é vacinada na
sequência. Caso a carteira esteja
atualizada, é emitido um certifica-
do de atualização vacinal, que de-
verá ser apresentado na escola para
rematrícula.

No mês de outubro, comparece-
ram aos postos um total de 3.071
crianças e adolescentes. Na faixa
etária abaixo de 1 ano, foram 521
crianças, das quais 340 (65,30%)
receberam algum tipo de vacina

Campanha de Multivacinação
continua nos postos de saúde

que estava faltando. Já na faixa de
1 a 4 anos, 830 compareceram e
330 (39,8%) tiveram atualização
vacinal. E, na faixa de 5 a 14 anos,
1.720 compareceram, dos quais 533
(31,0%) receberam alguma vacina.

Campanha de Multivacinação
continua nos postos de saúde

A Vigilância em Saúde reforça que
a atualização da situação vacinal
aumenta a proteção contra doen-
ças imunopreveníveis, evitando a
ocorrência de surtos e
hospitalizações, sequelas, trata-
mentos de reabilitação e óbitos.
Entre as vacinas disponíveis nos
postos estão: BCG, Hepatite A e B,
Penta (DTP/Hib/Hep B),
Pneumocócica 10 valente, VIP (Va-
cina Inativada Poliomielite), VRH
(Vacina Rotavírus Humano),
Meningocócica C (conjugada), VOP
(Vacina Oral Poliomielite), Febre
amarela, Tríplice viral (Sarampo,
rubéola, caxumba), Tetraviral (Sa-
rampo, rubéola, caxumba, varicela),
DTP (tríplice bacteriana), Varicela e
HPV quadrivalente (Papilomavírus
Humano).

Além disso, estão disponíveis para

atualização da caderneta de adoles-
centes as vacinas HPV, dT (dupla
adulto), Febre amarela, Tríplice
viral, Hepatite B, dTpa e
Meningocócica ACWY (conjugada).
A campanha de multivacinação
também é oportunidade de com-
pletar a vacinação contra a Covid-
19 no público com 12 anos ou mais
de idade.

Homenagem cultural

Em homenagem ao Dia da
Consciência Negra, celebrado
anualmente no dia 20 de no-
vembro, a Prefeitura de
Ubatuba, por meio da Funda-
ção de Arte e Cultura –
Fundart, realiza um Sarau
Cultural.

O evento tem iniciativa do
Setorial de Literatura da
Fundart, acontece na quarta-
feira (24), às 18h30 na Bibli-
oteca Municipal Ateneu
Ubatubense e faz parte da
programação do evento
“Consciência Negra – Negro
de Todas as Cores”.

Venha prestigiar o fortaleci-
mento da cultura afro e da
sua importância como ele-
mento fundamental na for-
mação do povo.

Sarau Cultural em homenagem ao
Dia da Consciência Negra
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Inscrições abertas para
o Ubatuba Pro Surf

A AUS - Associação Ubatuba de
Surf informa que as inscrições para
o Ubatuba Pro Surf que acontece
nos dias 26 a 28 de novembro de
2021, teve início no dia 11 de no-
vembro de 2021 na sede da empre-
sa Filipe Toledo Surf Store, localiza-
da na Av. Atlântica, 528 – loja 06,
praia Grande, das 13h às 17h.

Os atletas ranqueados em 2019
(último evento), terão prioridade,
tendo sua vaga garantida  até o dia
13 de novembro, cuja conferência
se fará no momento da inscrição.

A partir do dia 15 de novembro
até o dia 18 de novembro estarão
abertas as vagas para os não
ranqueados no mesmo local e ho-
rário. Se preenchidas todas as va-
gas, o atleta terá a oportunidade de
colocar seu nome na qualidade de
“alternate”, desde que preencha os
requisitos de participação no even-
to, devendo para tanto comparecer
no “beach marshall” antes do início
do evento e dar o seu nome. Caso
haja a vaga por desistência poderá
ter direito, desde que pague no dia
a filiação e inscrição, bem como
entregue 1 kg de alimento.

Os atletas que já competiam no
evento e que moram fora de
Ubatuba poderão continuar compe-
tindo em razão do direito adquiri-
do, o que já foi decidido em 2017.
O evento é fechado para morado-
res de Ubatuba que aqui residem há
mais de 3 anos, tendo como refe-
rência o mês de novembro de 2021.
Os atletas que se inscreverem de-
vem apresentar como prova de

moradia fixa o título de eleitor para
os maiores de 18 anos e o compro-
vante de matrícula escolar na cida-
de de Ubatuba para aqueles que
estiverem estudando. Tais docu-
mentos devem ser apresentados
em cópia no dia da inscrição, os

quais farão parte da ficha de inscri-
ção. Para filiação não é necessário
ter Ubatuba como residência, va-
lendo apenas para fins de inscrição
para o evento. Novos critérios se-
rão estudados para o próximo ano.

O valor da filiação é de R$ 25,00 e
a inscrição para cada categoria é R$
75,00. Na categoria open pro mas-
culino e pro feminino o valor da
filiação é R$ 25,00 e o da inscrição
é R$ 150,00. Não esqueçam de le-
var no dia do evento 1 kg de alimen-
to não perecível.

Fonte: AUS - Associação Ubatuba
de Surf

Bruschetta disputa o Mini Circuito de Ubatuba
Crédito: Edu Grigaits/Balaio de Ideias

Barco tetracampeão Mundial
disputa última competição do ano,

o Troféu das Ilhas, em Ubatuba
Veleiro Bruschetta venceu todas
as competições da temporada e
busca encerrar o ano com chave

de ouro. Evento começa no
sábado, dia 13

O veleiro Bruschetta,
tetracampeão mundial da classe J-
24, vai em busca de encerrar a tem-
porada com chave de ouro, entre os
dias 13 e 14 de novembro na dispu-
ta do Troféu das Ilhas, realizado pelo
Ubatuba Iate Clube, em Ubatuba
(SP).

A competição será disputada na
raia de Ubatuba com uma regata
de percurso longo no primeiro
dia e uma de percurso médio ou
curto no segundo dia.  O
Bruschetta disputa a classe BRA-
RGS.

A equipe comandada por
Evandro Csordas e Maurício San-
ta Cruz, que venceu os quatro tí-
tulos mundiais com o veleiro e
mais um com barco na classe
Snipe - tem ainda dois Ouros Pan-
Americanos e duas participações
Olímpicas, está invicta na tempo-
rada com t í tulos  na regata

Falando de Saúde

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190

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

Ubatuba - Ilhabela com quase 70
barcos, Ubatuba Sailing Festival,
que foi o Campeonato Brasileiro
da BRA-RGS, em setembro, além
de ter vencido o Mini Circuito de
Ubatuba no mês passado.

“Estamos muito motivados para
fechar bem o ano buscando mais
um troféu. O foco é entrosar ain-

da mais a equipe que já vem a
cada competição visando a tem-
porada de 2022 com competições
internacionais mais os eventos
nacionais como a Semana de Vela
de Ilhabela, Semana de Vela de
Angra dos Reis que será o Cam-
peonato Brasileiro, entre outras
competições”, disse Csordas.

Dados são de Atlas da Federa-
ção Internacional do Diabetes

Dados da décima edição do Atlas
do Diabetes, divulgado pela Fede-
ração Internacional de Diabetes
(IDF, na sigla em inglês), mostram
que 537 milhões de pessoas entre
20 e 79 anos de idade têm diabetes
no mundo, alta de 16% em dois
anos. Os especialistas da IDF proje-
tam que o número de adultos com
a doença pode chegar a 643 mi-
lhões em 2030 e a 784 milhões em
2045. A prevalência global da do-
ença atingiu 10,5%, com quase me-
tade (44,7%) sem diagnóstico.

O levantamento, feito a cada dois
anos, revela que o número de pes-
soas com diabetes aumentou de tal
maneira que superou, proporcio-
nalmente, a expansão da população
global. Segundo afirmou à Agência
Brasil a presidente da Sociedade
Brasileira de Diabetes - Regional do
Rio de Janeiro (SBD-RJ), a
endocrinologista Rosane Kupfer, o
diabetes está em evolução crescen-
te “e não foi contido, até agora, por
nenhuma tomada de ação, de deci-
são, em relação à doença”.

Para a médica, isso significa que
continua havendo falta de divulga-
ção, de informação, de acesso ao
conhecimento, ao diagnóstico e a
um tratamento de qualidade.
Rosane ressaltou que além da
covid-19, outras doenças têm ma-
tado muito em todo o mundo. Uma
delas é o diabetes. O Atlas do IDF
diz que, só neste ano, 6,7 milhões
de pessoas morreram em decorrên-
cia da doença.

A presidente da SBD-RJ informou
que a proporção de pessoas com
diabetes, que era de uma a cada 11,
caiu agora para uma a cada dez pes-
soas. “E grande parte delas está em
países de baixa renda”. O Atlas do
Diabetes indica que 81% dos adul-
tos com a doença vivem em países
em desenvolvimento. Na América
Latina e na América Central, estima-
se que o número de diabéticos al-
cance 32 milhões.

Causas
No próximo domingo (14), quan-

do se comemora o Dia Mundial do
Diabetes, Rosane Kupfer alertou
que as causas da doença são diver-
sas. “As péssimas escolhas alimen-
tares que o mundo está fazendo,
principalmente esse estilo de vida
ocidental, onde se vê que está cres-
cendo muito a obesidade, muita
gente com sobrepeso, muita gente
com pré-diabetes, que é uma cate-
goria de altíssimo risco para ficar
diabética”.

Pessoas que não têm nenhum fa-
tor de risco devem fazer uma
glicemia anual após os 45 anos.
“Tem que fazer exame de sangue
porque diabetes é uma doença que
não apresenta sintomas, pelo me-
nos no início. Isso não quer dizer
que ela não esteja fazendo mal por

Diabéticos podem chegar a
784 milhões no mundo em

2045, estima IDF
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dentro (do organismo)”. As pesso-
as que fazem exames de rotina todo
ano percebem quando ocorre au-
mento da glicose e se preocupam,
salientou. O problema, disse
Rosane, são as pessoas que não se
cuidam, não fazem exame para ve-
rificar se são diabéticas. Alertou que
indivíduos com alto risco para dia-
betes, que têm casos da doença na
família, que são hipertensos, que
têm sobrepeso ou obesidade, e
mulheres que tiveram diabetes na
gestação, devem fazer exame anu-
al acima dos 35 anos de idade.

Por essas razões, Rosane Kupfer
analisou que não se pode mais res-
tringir a mobilização de combate à
doença ao mês de novembro e ao
Dia Mundial do Diabetes. Ela acre-
dita que é preciso ampliar as ações,
mobilizar a sociedade e fazer cam-
panhas fora de época, além de co-
brar por mais políticas públicas que
garantam o acesso à saúde e a um
tratamento de qualidade. O tema
da campanha de conscientização
deste ano sobre a doença é “Aces-
so ao cuidado para o Diabetes”.

Segundo a presidente da SBD-RJ,
o diabetes não tem cura. “Por isso
é tão importante fazer o diagnósti-
co precoce. Quanto mais precoce o
diagnóstico e o controle, menos
problemas a pessoa vai ter”. As
consequências de um diabetes mal
controlado incluem problemas
cardiovasculares, principal causa de
mortalidade na doença; problemas
na retina, podendo levar até mes-
mo à cegueira; problemas renais,
cuja maior causa de diálise entre
adultos é o diabetes; problemas ar-
teriais nos membros inferiores;
amputações; neuropatias. “Então,
tratando cedo, precocemente, difi-
cilmente a pessoa vai ter essas com-
plicações”, afirmou.

Rio de Janeiro
No Brasil, o número de pessoas

com diabetes atingia 16,8 milhões,
até 2019. “Essa não é uma estima-
tiva de gente que está se tratando,
mas de gente que tem diabetes”,
destacou a endocrinologista. “É
muita gente, quase 20 milhões”. No
ranking mundial, o Brasil ocupa a
quinta colocação em termos de pes-
soas com diabetes, depois da Chi-

na, Índia, dos Estados Unidos e do
Paquistão.

O Rio de Janeiro é a capital brasi-
leira com maior índice de diagnós-
ticos de diabetes no país, de acor-
do com a pesquisa Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Te-
lefônico (Vigitel), de 2020, do Mi-
nistério da Saúde. A capital
fluminense teve o maior percentual
de indivíduos com a doença
(11,2%), seguida por Maceió (11%)
e Porto Alegre (10%). A doença é
mais prevalente nas mulheres do
que nos homens. O Rio de Janeiro
também lidera nessa questão, com
12,4% de diagnósticos no sexo fe-
minino, seguido do Recife (12,2%)
e de Maceió (11,4%). Entre os ho-
mens, o Rio de Janeiro apresenta
taxa de 9,8%, a quarta maior do
país.

“O Rio de Janeiro vai mal”, defi-
niu a endocrinologista. “Mas, espe-
ro que o Rio se reerga”, completou.
Ela sugeriu que os pacientes que
se descobrem diabéticos se cadas-
trem em uma unidade de saúde da
família. Quando necessário, essas
unidades encaminham para a aten-
ção especializada. “É muito impor-
tante que haja investimento tam-
bém na atenção especializada”.

Rosane é também chefe do Ser-
viço de Diabetes do Instituto Esta-
dual de Diabetes e Endocrinologia
Luis Capriglione (Iede), que é refe-
rência para o estado do Rio de Ja-
neiro na área de diabetes e
endocrinologia. “A gente só rece-
be paciente que vem encaminha-
do com indicação pelo médico da
Unidade Básica de Saúde (UBS).
Esse é o caminho”. Cerca de 40%
dos pacientes do Iede são de fora
do Rio.

Custos
De acordo com a Federação Inter-

nacional de Diabetes (IDF), a doen-
ça provocou um gasto mundial com
saúde de US$ 966 bilhões, alta de
316% nos últimos 15 anos. O últi-
mo Atlas da entidade mostra que o
Brasil gasta em torno de US$ 52,3
bilhões por ano no tratamento de
adultos de 20 a 79 anos, o que re-
sulta em cerca de US$ 3 mil dólares
por pessoa.

A Polícia Militar Ambiental - Pe-
lotão de Ubatuba -, em parceria
com a Marinha do Brasil e com o
Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio),
com o apoio da Prefeitura de São
Sebastião por meio da Secretaria
do Meio Ambiente (SEMAM), mi-
nistra palestra sobre fiscalização da
atividade pesqueira e legislação
naval e navegação. Também serão
esclarecidas dúvidas sobre legisla-
ções federais pertinentes às áreas
protegidas.

A palestra, voltada a pescadores
e interessados no assunto, será no
dia 17 de novembro, das 14h às
17h, no Espaço Cultural Batuíra,
localizado na Rua José Bruno, na
Praia de São Francisco.

Entre os temas que serão aborda-
dos estão área de atuação do poli-
ciamento ambiental marítimo; tipo
de embarcação utilizada pela Polí-
cia Ambiental; defeso: camarão,
sardinha, mexilhão e ostra; Dispo-
sitivo de Escape para Tartarugas
(TED); peixes ameaçados de
extinção; documentação necessá-
ria para o exercício da pesca; tipos
de pesca; l icença industrial,
artesanal e protocolo; autorização

Polícia Militar Ambiental de
Ubatuba promove palestra sobre

fiscalização da atividade pesqueira
em São Sebastião

de embarcações para pesca; título
de embarcações (inscrição naval);
novo sistema de cadastro;

recadastramento 2021 obrigatório
pelo sistema; e nova carteira de
pesca.

INFORMANDO COM TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE HÁ 36 ANOS.
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Lançada na quarta-feira (10), a
versão atualizada da ferramenta

apresenta notícias, capacitações e
políticas públicas de interesse da

juventude

O aplicativo do Programa Identi-
dade Jovem — o ID Jovem — está
de cara nova. Além da emissão do
documento, os usuários agora têm
acesso a novidades voltadas à inclu-
são social e produtiva, como cursos
de capacitação e de incentivos a
novos negócios, e à divulgação de
programas do Governo Federal. As
novidades foram apresentadas du-
rante uma cerimônia nesta quarta-
feira (10), com a presença da titu-
lar do Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos
(MMFDH), ministra Damares Alves.

Com as novas funções da ferra-
menta gerenciada pela Secretaria
Nacional da Juventude (SNJ/
MMFDH) é possível o
armazenamento de mais de uma
carteirinha por aparelho, a inserção
de foto, a geração de QR Code, a
ativação de notificações e a valida-
ção da ID Jovem por empresários.
A nova versão do aplicativo ofere-
ce ainda o serviço de atendimento
ao usuário pelo “fale conosco”.

“O ID Jovem é uma conquista dos
nossos jovens e a gente vem mo-
dernizando o programa e melho-
rando o acesso. Agora ele passa a
ser um canal de informação e for-
mação, que mantém a juventude
conectada e atenta no que está
acontecendo, motivada a aprender,
a estudar e a se capacitar. Tudo isso
na palma da mão”, destacou a mi-
nistra.

Para a secretária nacional da ju-
ventude, Emilly Coelho, a
reformulação do aplicativo permi-
tiu reunir as informações de interes-
se do público com idade entre 15 e
29 anos, em nível nacional. “As no-
vas funcionalidades do aplicativo
apresentam oportunidades de in-
formação, capacitação e estudos.
Várias demandas da juventude ago-
ra em um só lugar”, reforçou.

A titular da SNJ enfatizou ainda
que no Brasil existem 50 milhões de
jovens e todos terão acesso ao
aplicativo ID Jovem. “Precisamos
desenvolver o potencial deles. Nos-
sa juventude é uma mina de rique-
zas que precisa ser desenvolvida”,
completou.

Aplicativo ID Jovem conta
com novas funcionalidades

Vivências

Ainda no evento, Marcos Barão,
presidente do Conselho Nacional da
Juventude (Conjuve), ressaltou que
a iniciativa representa um avanço
fundamental para a mobilidade,
acesso à cultura e à educação. “Lan-
çar um novo aplicativo é, sem som-
bra de dúvida, um caminho impor-
tante. A juventude precisa do ID
Jovem. Além disso, muito mais que
precisar, é um dever do Estado ofe-
recer benefícios aos jovens. É um
direito adquirido deles”, avaliou.

Estagiária da SNJ/MMFDH,
Fernanda Carvalho comentou que
o ID Jovem trouxe muitos benefíci-
os. Entre eles, visitas a museus pela
metade do valor e viagens de ôni-
bus gratuitas para quem não tem
condições de arcar com despesas
de transporte. “Fiz meu cadastro
em agosto desse ano e tem sido
essencial, não só para minha vida,
mas para todos os jovens”, cele-
brou.

“Nós temos que ser proativos na
oferta das plataformas digitais para
que os jovens venham a ser benefi-
ciados e o Brasil continue evoluin-
do”, completou o secretário de go-
verno digital do Ministério da Eco-
nomia, Fernando André.

Como aderir

O ID Jovem garante ao público de
15 a 29 anos, com renda familiar
de até dois salários mínimos, aces-
so aos benefícios de meia-entrada

em eventos artístico-culturais e es-
portivos e também a vagas gratui-
tas ou com desconto no sistema de
transporte coletivo interestadual,
além da isenção da taxa para emis-
são da carteira estudantil. Desde a
criação da política pública até ou-
tubro de 2021, cerca de 2,3 mi-
lhões de jovens já emitiram a
carteirinha.

Para aderir ao programa, é neces-
sário estar inscrito no Cadastro
Único do Governo Federal, com in-
formações atualizadas há pelo
menos 24 meses. Não é necessá-
rio ser estudantes para garantir o
benefício. O aplicativo está dispo-
nível em Android e IOS e a emis-
são pode ser feita também pelo
site ID Jovem (juventude.gov.br).

Novidades

A nova versão do app oferece
duas áreas, uma para o jovem e
outra para que os empresários pos-
sam se cadastrar;

A tela inicial apresenta uma série
de destaques com novidades do
Governo Federal, editais lançados e
novos programas para a juventude;

Novos cursos e questões do Enem
para os jovens que vão fazer a pro-
va também estão disponíveis na fer-
ramenta;

Também estão disponíveis no
aplicativo os canais de denúncia do
MMFDH (Disque 100 e Ligue 180);

O jovem pode acessar a ferramen-
ta “fale conosco” e reportar direta-
mente um problema para SNJ.

Edição virtual do evento segue
até 15 de novembro

Começou na segunda-feira (8), em
versão virtual, a 23ª edição da Fes-
ta do Livro da Universidade de São
Paulo (USP). O evento oferece livros
de 225 editoras com, no mínimo,
50% de desconto. As ofertas ficam
disponíveis até 15 de novembro. O
evento é promovido pela Editora da
USP (Edusp).

De acordo com a organização, em
2020, primeira vez em que a feira
ocorreu de forma remota, foram
cerca de 600 mil usuários únicos
acessando o site. Apesar de não
permitir interação entre os partici-
pantes, a opção on-line ampliou o
alcance do público, ultrapassando
os limites da Grande São Paulo.

As editoras esperam alta de 20%
nas vendas em 2021. “No caso da
Edusp, houve um salto de 5,9 mil
livros vendidos na edição presencial
de 2019 para 10 mil na edição on-

Cronograma inclui carteiras com
vencimento até dezembro 2022

Deliberação do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran) estabeleceu
novos prazos para renovação de
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) no estado de São Paulo, que
estavam suspensos desde março do
ano passado devido à pandemia de
covid-19. O Departamento Estadu-
al de Trânsito de SP (Detran-SP) in-
formou que os novos prazos pas-
sam a valer a partir de hoje (9).

O cronograma com as datas foi
publicado nesta terça-feira no Diá-
rio Oficial da União (DOU), confor-
me deliberação 243 do Contran, in-
cluindo as carteiras de habilitação
com vencimento entre março de
2020 e dezembro de 2022, sendo
que os novos prazos para renova-
ção vão de dezembro deste ano até
agosto de 2023.

O período para cada motorista é
definido com base no mês de ven-
cimento do seu documento. As pri-
meiras carteiras que deverão ser
renovadas são aquelas que vence-
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Motoristas com CNH vencida
devem cumprir novos
prazos para renovação

Literatura

ram entre março e abril de 2020. O
novo prazo para renovação, nestes
casos, é até 30 de dezembro de
2021.

Os últimos motoristas com prazos
renovados são aqueles cujas cartei-
ras tem vencimento em dezembro
de 2022. Nesses casos, eles terão
até 31 de agosto de 2023 para rea-
lizar a renovação da CNH. Ficam res-
tabelecidos os prazos relacionados

às CNH com vencimento a partir de
1º de janeiro de 2023, ou seja, sem
adiamento da renovação.

Foram definidos ainda novos pra-
zos para registro e licenciamento de
veículos novos e transferência de
propriedade de veículos que ocor-
ram até 16 de novembro deste ano,
com a possibilidade de realização
até 31 de dezembro deste ano.

Fonte: Contran

Festa do Livro da USP oferece
obras com no mínimo

50% de desconto

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

line de 2020, uma alta de 69%”,
apontou a universidade em nota.

A aposta para este ano é que as
editoras estejam mais preparadas
para o crescimento da demanda e o
público tenha mais conhecimento
das promoções.

Em 2020, foram 181 editoras en-

volvidas. Entre as novas participan-
tes, estão 28 editoras universitárias
de vários estados. Além disso, estão
de volta publicações que não parti-
ciparam da festa em 2020, mas que
tradicionalmente integravam a feira
presencial, como Iluminuras, Com-
panhia das Letras, Ibep e Edipro.
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O Prêmio TOP DESTINOS
TURÍSTICOS é o maior

reconhecimento às cidades
que investem e acreditam no
turismo como um potencial

gerador de riqueza e
autoestima da população. A

premiação elegerá, em até 16
categorias, os melhores

destinos do Estado de São
Paulo.

A grande final acontece no
dia 30 de novembro.

Ubatuba é uma das cidades
finalistas do Prêmio Top Desti-
nos Turísticos da edição 2021. A
escolha dos que chegaram à fi-
nal em cada categoria contou
com a participação do público,
por votação online, encerrada
em 15 de outubro, e avaliação
técnica, conduzida por especia-
listas nos diferentes segmentos
de mercado, correspondentes às
16 categorias da premiação.

Entre os municípios paulistas,
Ubatuba concorre na categoria:
Sol e Praia, disputando com
Praia Grande (Litoral Sul) e São
Sebastião. A grande final acon-
tece no dia 30 de novembro, no

Ubatuba é uma das finalistas
do Prêmio Top Destinos

Turísticos 2021

Jornal A Cidade, há 36 anos levando informação
ao leitor com credibilidade e transparência.

Palácio dos Bandeirantes, oca-
sião em que serão premiadas as
Top Finalistas e, também, as
campeãs de cada segmento. A
premiação conta com o apoio
institucional da Secretaria de
Turismo e Viagens do Estado de
São Paulo.

Essa é a terceira edição do prê-
mio, que é um reconhecimento
às cidades que investem e acre-
ditam no turismo como um po-
tencial gerador de riqueza e
autoestima da população.

O prêmio é promovido pela

Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil
(ADVB) e pelo clube SKAL Inter-
nacional São Paulo, com audito-
ria da empresa Russell Bedford
e apoio institucional do Gover-
no do Estado de São Paulo, por
meio do programa “SP pra To-
dos”.

“Estou muito feliz por Ubatuba
estar concorrendo à final de
mais um prêmio. Apesar dos
desafios, precisamos destacar o
que dá de positivo em nossa ci-
dade. Com o menor orçamento
do Litoral Norte, temos a maior
carteira de emendas parlamen-
tares, além de termos sido indi-
cados para o prêmio das cidades
excelentes, classificada entre 30
municípios (pelo desenvolvi-
mento em pilares como educa-
ção e saúde e bem-estar), e ter-
mos assumido a liderança no
ranking das estâncias turísticas
paulistas entre 70 municípios,
posição na qual permanecere-
mos por três anos. Isso só mos-
tra que estamos avançando e
queremos fazer muito mais”,
comemorou a prefeita Flavia
Pascoal.
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