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Piquetes são instalados
na Praia do Estaleiro para
reforçar a segurança e
proteção ambiental

Foram instaladas em toda a
praia do Estaleiro piquetes de
eucalipto tratado delimitando a
área de tráfego de veículos e estacionamento, deixando assim
a faixa de areia livre para banhistas utilizarem com segurança para o lazer. Placas informam

os frequentadores das proibições que desrespeitadas vão
gerar punições com a fiscalização.
A ação contou com a parceria
de iniciativa da Comunidade da
praia do Estaleiro com apoio da
Prefeitura de Ubatuba, Secreta-

ria de Meio Ambiente e Secretaria de Trânsito, que desenvolveram juntas o projeto de
Ordenamento do Estaleiro, visando organização e preservação da vida humana e marinha.
Os detalhes estão na pág. 3

Defesa Civil de SP promove
em Ubatuba Curso Operação
Chuvas de Verão

Instituto de Previdência
de Ubatuba é destaque
em cenário nacional
O Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba – IPMU
foi premiado durante o Congresso Nacional da Associação
Brasileira de Instituições de
Previdência Estaduais e Municipais- ABIPEM e 1º Congresso
de Previdência da Agoprev, realizado em Goiânia entre os
dias 10 e 12 de novembro. A
cidade conquistou o 2º lugar
em
Responsabi lidade
Previdenciária e 3º lugar no
Prêmio Destaque Brasil de Investimentos.
Além disso, na inscrição de
projetos individuais no Congresso Nacional de Pesquisa
Previdenciária – CNPP, no qual
foi finalista por dois anos seguidos na modalidade monografia,
obteve o primeiro lugar com o

trabalho elaborado por Sirleide
da Silva (presidente do IPMU)
e Luiz Alexandre de Oliveira

(agente administrativo), cujo
tema foi “Federalismo”.
Matéria completa na pág. 4

Consciência Negra: evento
“Negro de Todas as Cores”
movimenta a cidade
O tradicional evento “Consciência Negra – Negro de Todas as Cores” traz a Ubatuba
diversas atividades voltadas
ao fortalecimento da cultura
af ro e a sua importância
como elemento fundamental
na formação do povo brasileiro. O evento acontece nos
dias 13, 17, 19, 20, 21, 23 e
24 de novembro, em diversos
locais.
Confira a programação na
pág. 6

Abertas as inscrições para vestibulinho da
escola municipal Tancredo Neves - Pág. 4
Venda de imóvel usado cai 33% e locação 2%
no Vale do Paraíba e Litoral Norte - Pág. 10

Curso é realizado em duas etapas. A teórica acontece no Teatro Municipal Pedro Paulo

Teixeira Pinto e a prática, em
campo. O curso reúne representantes dos 39 municípios da RM

Vale, que compreende Vale do
Paraíba e Litoral Norte.
Pág. 4

Encerramento das Oficinas Culturais
da FundArt acontece em novembro
A Prefeitura Municipal através
da Fundação de Arte e Cultura de
Ubatuba – FundArt, realiza o Encerramento das Oficinas Culturais
do projeto “Arte Para Todos” de
2021 com apresentações e exposições de 17 a 30 de novembro
no Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto.
O projeto que vem atendendo
cada dia mais alunos e descentralizando para levar as oficinas aos
quatro cantos da cidade, encerrou o ano com 24 oficinas e 1056
alunos atendidos.
Pág. 8

A Cidade

Página 2

Ubatuba, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro de 2021

Editorial

Educação

Que seja a última!

Round 6: Histórias violentas podem O abacaxi vem aí!
fazer mal para a saúde mental de
crianças e adolescentes

ra. Obediente, o motorista então fez o retorno e seguiu de
volta.
O que aconteceu então? Esse
veículo era muito grande. Maior do que os ônibus convencionais. Um ônibus Double de dois
andares com 9 metros de comprimento.
Certamente
empacaria na primeira curva da
serra e atravancaria totalmente
o trânsito. Tão grande que sua
largura também é maior e então
sobra nada de espaço do veículo sobre sua faixa de direção. Por
isso, ao chegar no Km 76 se deparou com um veículo na contramão de direção, provavelmente fazendo uma ultrapassagem e então ao tentar desviar
deste, o ônibus tombou.
Dos
67
ocupantes
(motorista+passageiros), 5 óbitos foram confirmados no local,
48 vítimas foram socorridas e
encaminhadas para atendimento hospitalar e 12 passageiros
saíram ilesos. Dois não resistiram e vieram a morrer também.
O motorista, em entrevista, lamentou profundamente. Entre
as vítimas estava sua filha de 8
anos. E todos os outros 7 que
morreram eram seus amigos. Ele
disse que desviou bruscamente
do veículo que vinha de frente
para salvar aquela família mas
ao final, acabou com a sua e com
outras que conhecia.
O que falta para evitar que outras tragédias como essas aconteçam novamente?
Eu não sou especialista mas
trafego com muita frequência
nessa rodovia, já vi e vejo muito
absurdo no trânsito e sei que o
único jeito é os municípios se
unirem e cobrarem do Estado a
presença constante da Polícia
Rodoviária no início e no trevo
do Núcleo Santa Virgínia, além
das equipes que normalmente
tem por obrigação ficar nos pontos estratégicos para coibir o
excesso de velocidade. Mas ressalte-se que a presença deve ser
constante e não só nos feriados
prolongados. Todos os finais de
semana e na alta temporada,
todos os dias.
Também era bom e prudente
que os administradores das cidades abrangidas pela rodovia
pedissem ao Estado que instalasse mais placas grandes daquelas que ficam no alto no
meio da via, em locais de boa
visibilidade, alertando para a
proibição de circulação de veículos com dimensões inadequadas como próximo ao início do
Parque Estadual da Serra do
Mar.
Medidas preventivas são primordiais para evitar a ocorrência de novas tragédias.
O que abunda não prejudica!
Melissa Schirmanoff

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 edição completa para leitura”.

Jornal A Cidade, há 36 anos
levando informação ao leitor
com credibilidade e transparência.
ORÇAMENTO DE EDITAL DE JUSTIÇA
acidadeubatuba@gmail.com

PhD em neurociência, mestre
em psicanálise e biólogo, Dr.
Fabiano de Abreu alerta sobre o
risco do Round 6 para crianças:
“estruturas no cérebro se
modificam e trazem danos
presentes e/ou futuros.”
Round 6 é a série coreana de maior sucesso na história da Netflix. O
enredo gira ao redor de pessoas
endividadas que podem ser resgatadas da crise por meio de um jogo
perigoso. Porém, a classificação
etária não está sendo obedecida, e
isso pode trazer problemas à saúde
mental de crianças e adolescentes.
Na França, cinco crianças foram
hospitalizadas; o acidente foi causado por um confronto entre alunos do terceiro e do sexto ano do
College George-Sand. A brincadeira teria “fugido do controle” e se
transformado em uma situação violenta, que levou as crianças a passar por atendimento médico. Esse
tipo de conduta preocupa o PhD ,
neurocientista, psicanalista, biólogo e antropólogo, Dr. Fabiano de
Abreu. “Isso evidencia o quanto é
necessária uma espécie de controle por parte dos pais, afinal, a série
apresenta cenas de violência explícita, tortura psicológica, suicídio,
tráfico de órgãos, sexo, palavras de
baixo calão, e isso chama a atenção
pois são crianças comentando sobre o assunto como se fosse algo
normal delas assistirem”.
Diante da repercussão da série,
muito tem se comentado sobre a violência gratuita apresentada em
seus episódios, daí a recomendação
da classificação indicativa, ainda
que esta esteja sendo ignorada,
analisa Fabiano: “Essa recomendação não existe à toa, pois o conteúdo apresentado pela série pode afetar a percepção e o comportamento dos mais jovens. Ao assistir estas produções repletas de cunho
violento, as crianças e adolescentes
acabam ‘normalizando’ isso e tratando o assunto como algo comum”, pondera.
Os efeitos disso é que as crianças
e jovens podem se tornar mais
reativas e agressivas, alerta o
neurocientista “Nesta fase da vida,
eles ainda são imaturos e muito
vulneráveis a estímulos que podem
se tornar incontroláveis e até mesmo viciantes. Além disso, nesta idade o cérebro tem menos ‘freios’ na
regulação das emoções. A escola é
o ambiente que mais se assemelha
ao lar, com leis e regras, mas também acolhimento e amor. Por todo
segmento educacional com
interface da saúde mental estão
preocupados com a repercussão
dessa série. As crianças tendem a
fazer o que vêem, não o que os pais
e professores sugerem. A Netflix
está preocupada com a audiência e
numa casa, um e-mail dá acesso à
todos”, acrescenta.
Diante deste cenário, a ação preventiva preconiza o controle de
tempo e de conteúdo da tela para
crianças e adolescentes, recomenda Abreu. “É importante considerar
ainda que a criança não tem a mesma percepção preventiva do adulto, já que a região do lobo frontal,
relacionada à tomada de decisões,
lógica e prevenção está em formação. Assim como a cognição com
base na experiência não está desenvolvida. São discernimentos diferentes na percepção do adulto e da
criança. Neste caso, recomendo aos
pais que devem ter cuidado ao
acesso das crianças e explicar com
argumentos coerentes para a faixa
etária, de maneira que entenda o
real e o abstrato assim como suas
consequências”.
Para quem ainda não conhece, a
série utiliza-se de brincadeiras simples de criança como “Batatinha frita 1,2,3”, “Cabo de guerra”, “Bolas
de gude” e outras, para assassinar
a “sangue frio” as pessoas que não
atingem o objetivo final. A produção estreou na plataforma de
streaming em 17 de setembro e, no
dia 12 de outubro, a Netflix confirmou que ela se tornou a mais
visualizada da história da plataforma, com 111 milhões de acessos.
Classificação etária não existe à
toa
Classificação etária não existe à
toa, afinal, histórias violentas podem fazer mal para a saúde mental
de crianças e adolescentes
A série coreana Round 6 se tornou
um grande sucesso do público
infanto-juvenil. Porém, a classificação etária não está sendo obedecida, e isso pode trazer problemas à
saúde mental de crianças e adolescentes.
No último dia 12, a Netflix confirmou que a série Round 6 se tornou
a mais visualizada da história da plataforma, com 111 milhões de acessos. No ar desde o dia 17 de setembro, o conteúdo tem chamado a
atenção de pais e educadores de
crianças e adolescentes, ainda que
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A edição nº 2794 de 23 e 24 de
setembro de 2017 do jornal A
Cidade trazia em sua capa a
manchete intitulada “Acidente
com ônibus deixa mortos e feridos no trecho de serra da Rodovia Oswaldo Cruz”.
O trágico acidente aconteceu
na manhã do dia 15 de setembro, uma sexta-feira, quando um
ônibus de turismo que seguia de
Limeira a Ubatuba trazendo 32
passageiros dos quais 14 eram
crianças além do motorista, veio
a se chocar com uma mureta de
proteção que não suportou o
impacto e desceu ribanceira
abaixo com o veículo. O saldo
foram 3 mortos no local e os
demais todos feridos.
Ele podia estar ali? Não. Nem
na ribanceira, dez metros abaixo da rodovia, nem no trecho de
serra. É proibido o tráfego de
veículos de transporte de cargas
e passageiros com dimensões
superiores a 7,4 metros do km
78 ao km 86 da rodovia (trecho
de serra) conforme determina
desde abril de 2014 a Portaria
SUP/DER-021-08/04/2014 do Departamento de Estradas e Rodagem – DER e conforme consta
das mais de 10 placas de trânsito afixadas ao longo da rodovia.
Quem trafega pela rodovia já
presenciou pelo menos uma vez
um caminhão que, pelo tamanho, sem dúvida alguma, não
deveria estar naquele lugar ou
um ônibus que não seja da única empresa que possui autorização da Justiça para subir e descer a serra: a São José Rodoviária e Turismo.
A frequência de veículos que
extrapolam as dimensões permitidas para trafegarem na serra é
bem maior à noite e principalmente de madrugada.
Muito foi dito e cobrado sobre
a fiscalização para evitar que
desrespeitando a norma, os condutores de veículos com dimensões inadequadas para a via, por
ela trafegasse colocando em risco a vida dos passageiros que
trazem consigo ou apenas a do
próprio condutor e a dos demais
veículos.
Alguns poucos anos se passaram e a situação se repete. Outra tragédia envolvendo ônibus
com passageiros seguindo em
direção ao trecho de serra envolve-se em acidente grave.
O acidente que ocorreu no dia
13 de novembro de 2021 não
chegou a descer a serra. Ele passou por várias placas alertando
da proibição mas o motorista
“não viu” e assim seguiu a rodovia desde o seu início em
Taubaté até ser parado por um
rodoviário no trevo do Núcleo
Santa Virgínia que então informou ao motorista que aquele
veículo não podia seguir adiante para descer o trecho de ser-

Gastronomia

Dr. Fabiano de Abreu
sua classificação etária seja indicada
para maiores de 16 anos.
Diante da repercussão da série,
muito se tem comentado sobre a violência gratuita apresentada em
seus episódios. Porém, o que não
foi comentado até agora é que a
classificação etária não está sendo
seguida, e isso pode afetar a percepção e o comportamento dos
mais jovens. É importante lembrar
que este limite não existe à toa, e
que ao assistir estas produções repletas de conteúdo de cunho violento, as crianças e adolescentes
acabam o “normalizando” e tomando isso como algo comum.
Sobre os efeitos destes programas
na saúde mental, é fundamental observar que nunca podemos generalizar isso. O ser humano é derivado
de genótipo e fenótipo, este primeiro como precursor e este segundo
como resultado da experiência com
o ambiente externo como educação, criação, influências, traumas,
inteligência, entre qualquer outro
fator que interfira na personalidade que revelam comportamentos
que possam se desdobrar em
consequências em outras etapas da
vida. Uma criança pode ver algo
ruim e não repetir, com a consciência de que aquilo não é bom ou não
faz bem, como pode querer repetir
desafiando ou querendo chamar a
atenção. Porque pessoas diferentes,
respondem de forma diferente ao
mesmo estímulo. Logo, cada um
deve observado individualmente,
inclusive, em sua influência sobre
as demais.
Além disso, as crianças e adolescentes ao ter contato direto com tamanha violência podem se tornar
reativas e agressivas. Nesta fase da
vida eles ainda são imaturos e muito vulneráveis a estímulos que podem se tornar incontroláveis e até
mesmo viciantes. Outro detalhe é
que, nesta idade, o cérebro tem
menos “freios” na regulação das
emoções. Basta considerar que a
escola é o ambiente que mais se
assemelha ao lar, com leis e regras,
mas também acolhimento e amor.
Por todo segmento educacional
com interface da saúde mental, estão todos preocupados com a repercussão dessa série. As crianças
tendem a fazer o que veem, não o
que os pais e professores sugerem.
Diante deste cenário, a ação preventiva preconiza o controle de
tempo e de conteúdo da tela para
crianças e adolescentes. Afinal, a
criança não tem a mesma percepção preventiva do adulto, já que a
região do lobo frontal, relacionada
à tomada de decisões, lógica e prevenção está em formação. Assim
como a cognição com base na experiência não está desenvolvida.
São discernimentos diferentes na
percepção do adulto e da criança.
Neste caso, recomendo aos pais
que tenham cuidado ao acesso das
crianças e explicar com argumentos
coerentes para a faixa etária, de maneira que entenda o real e o abstrato
assim
como
suas
consequências.
Para quem não assistiu, a série
apresenta cenas de violência explícita, tortura psicológica, suicídio,
tráfico de órgãos, sexo, palavras de
baixo calão, e isso é algo realmente
preocupante, pois cada vez mais há
crianças comentando sobre o assunto como se fosse algo normal
delas assistirem. O enredo utilizase de brincadeiras simples de criança como: ‘Batatinha frita 1,2,3’,
‘Cabo de guerra’, ‘Bolas de gude’ e
outras, para assassinar a ‘sangue
frio’ as pessoas que não atingem o
objetivo final.
Sobre Dr. Fabiano de Abreu
PhD, neurocientista, mestre psicanalista, biólogo, historiador, antropólogo, com formações também
em neuropsicologia, psicologia,
neurolinguística, neuroplasticidade,
inteligência artificial, neurociência
aplicada à aprendizagem, filosofia,
jornalismo e formação profissional
em nutrição clínica - Diretor do Centro de Pesquisas e Análises
Heráclito; Chefe do Departamento
de Ciências e Tecnologia da Logos
University International, UniLogos;
Membro da Federação Européia de
Neurociências e da Sociedade Brasileira
e
Portuguesa
de
Neurociências. Universidades em
destaque: Logos University
International, UniLogos, Nova de
Lisboa, Faveni, edX Harvard,
Universidad de Madrid.

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

Novembro chegando ao fim, as
chuvas já começam a ter um
“cheirinho” diferente de terra
molhada e as cores, em todos os
lugares, começam a ficar mais
vibrantes… Decorações de natal
surgem das janelas, frutas e hortaliças lindas em exposição nos
supermercados e hortifrútis,
roupas de verão saindo do armário e o sol nascendo “mais cedo”.
E com tudo isso, nosso paladar
também vai dando lugar a comidas mais refrescantes, suculentas e com certeza o abacaxi entra em cena. Considerado o rei
das frutas por possuir uma coroa, é produzido pela planta de
mesmo nome da família das
bromeliáceas, é um fruto-símbolo de regiões tropicais e
subtropicais, de grande aceitação em todo o mundo, tanto ao
natural, quanto industrializado.
Novembro começa sua colheita
e será fartamente encontrado
por uns bons 3 meses, aproveitem!
O abacaxi in natura possui baixa quantidade de calorias por
porção (100g = 48kcal), pode
ajudar muito na saciedade de
quem está buscando emagrecimento, mas também pode ser
um ótimo ingrediente para preparos como geleias, sucos, sorvetes, doces, bolos e até mesmo
como acompanhamento de um
bom assado, como um lombo de
porco, que vai muito bem na
ceia de natal (se liga nessa dica).
Bem, existem diversas receitas
com abacaxi, doces e salgadas,
mas tem duas que me encantam
de uma forma inexplicável e essa
semana venho aqui dividir com
vocês uma delas:

Personal Chef
Estudante de Nutrição
Roberta Manoela
WhatsApp
(12) 99621-1 755
contrate@chefroberta.com.br

1 caixinha de creme de leite
Azeite a gosto
Sal, orégano e pimenta do reino a gosto
Modo de preparo
Depois de higienizar e cortar,
misture tudo em uma saladeira.
Deixe gelar por uma hora antes
de servir.
Dicas:
– Acrescente sementes de abóbora torrada ou gergelim torrado ou mesmo lascas de amêndoas, fica muito bom.
– Sirva com grelhados, como
salmão ou frango. Combina também com carne de porco assada.
– É opcional acrescentar uma
xícara (chá) de maçã sem a casca e cortada em tirinhas ou cenoura também em tirinhas, fica
mais rica nutricionalmente e
deliciosa.
A outra receita fica para semana que vem, até lá e bom apetite!
Conheça meu site acessando:
https://chefroberta.com.br

Salada de repolhos com abacaxi
Ingredientes
3 xícaras (chá) de repolho cortado em tiras finas
2 xícaras (chá) de repolho roxo
em tiras finas
1 cebola roxa pequena fatiada
em tiras finas
50 g de azeitonas verdes
picadinhas
2 xícaras (chá) de abacaxi (fresco) cortado em cubinhos
Suco de 1 limão
½ xícara de cheiro-verde picado salsa e cebolinha

Salada de repolhos com abacaxi

Nunca ande na contramão
na ciclofaixas de Ubatuba.
Ciclista
respeite a
sinalização
do trânsito!!!
Ajude a Polícia
a ajudar você!
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A cidade reclama

Preservação ambiental e segurança pública

Uma praia para relaxar, curtir a
brisa do mar, fazer uma caminhada, apreciar uma linda paisagem e
nadar tranquilamente em suas
águas mansas. Com ampla faixa de
areia e mar calmo que demora para
afundar. Boa para curtir com a família, crianças e idosos ainda que
distante do centro de Ubatuba, ao
Norte. Totalmente cercada pela
Mata Atlântica, de onde saem algumas nascentes e riachos que deságuam na praia. Um verdadeiro paraíso que, acredite, já foi pouco frequentada. Seu nome: praia do Estaleiro do Padre.
Nos finais de semana e durante
toda a alta temporada, esse cenário tem sido afetado nos últimos
anos pela super lotação de veículos estacionados na faixa de areia,
em área de preservação ambiental,
invadindo o jundu, ou ainda circulando em alta velocidade. Até rachas são praticados na faixa de areia
além de condutores alcoolizados

circulando em velocidade incompatível com o local colocando em risco principalmente a vida das crianças.
Na falta de espaço ou puro comodismo, comum já era ver carros praticamente imersos na beira do mar
privando os banhistas de utilizar o
espaço com segurança, carro trafegando próximo ao mar para realização das famosas ‘selfies’ resultando em atolamento e liberação de
produtos automotivos no mar, num
claro atentado ao ambiente marinho.
Acampamentos, fogueira, churrasquinho, cachorros e ao final do dia
muita sujeira deixada na areia que
acaba sendo arrastada para o mar.
Insegurança e degradação do
meio ambiente.
Esse cenário levou a comunidade
local a procurar a administração
pública para adotar ações que resultem efetivamente na preservação ambiental e da vida. Foi uma
longa caminhada que através de um
processo administrativo que trami-

Fotos : Comunidade da Praia do Estaleiro do Padre

Piquetes são instalados na
Praia do Estaleiro para reforçar a
segurança e proteção ambiental
Melissa Schirmanoff

ta desde 2019 na Prefeitura Municipal de Ubatuba (PROCESSO SAU/
11.323/20/19) permitiu que a partir de agora a utilização da praia seja
normatizada, punindo quem a desrespeitar.
Foram instaladas em toda a praia
do Estaleiro piquetes de eucalipto
tratado delimitando a área de tráfego de veículos e estacionamento,
deixando assim a faixa de areia livre para banhistas utilizarem com
segurança para o lazer.
Os piquetes de eucalipto tratado
foram doados por moradores, comerciantes e apoiadores da ação de
preservação ambiental que contou
com a parceria de iniciativa da Comunidade da praia do Estaleiro com
apoio da Prefeitura de Ubatuba,
Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Trânsito, que desenvolveram juntas o projeto de
Ordenamento do Estaleiro, visando
organização e preservação, melhorando assim a qualidade de vida
humana e marinha.
Com a conclusão da instalação dos
piquetes, a comunidade conta a
partir de agora com a Fiscalização
da Guarda Municipal e Polícia Militar que fará as autuações necessárias a quem descumprir as normas.
A Comunidade da praia do Estaleiro espera agora que o cenário
degradante de outrora de espaço ao
respeito ao meio ambiente e marinho, à comunidade tradicional e à
segurança de todos que quiserem
desfrutar da natureza.
Placas alertando para as proibições já foram instaladas e a Comunidade iniciou a divulgação em sua
rede social mas sabe que a
conscientização é algo a conquistar.
Animados e esperançosos, a Comunidade que, unida, se prontifica a
fazer uma campanha de educação
dos frequentadores se manifesta ao
divulgar a novidade:
“Certos de que grandes mudanças
muitas vezes não agradam a todos,
estamos cientes que este começo
de adaptação será de muita instrução e reeducação, mas estamos
prontos e com muita energia para
fazer nossa parte de informar e
transformar esta praia em um lugar
mais agradável e preservado para
que esta e gerações futuras possam
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usufruir deste pedacinho do paraíso com qualidade. Quem realmente gosta deste lugar vai entender
que estas mudanças se fizeram necessárias e só trarão benefícios a
todos os envolvidos.
Ressaltamos que o estacionamento na praia continua GRATUITO e
que há estacionamentos particulares pagos, algo que ocorre em todas as outras praias de UBATUBA,
sendo assim fica a critério de cada
um, escolher onde irá estacionar
seu veículo dentro dos espaços permitidos, sem invadir a mata e respeitando o regramento imposto
pela Secretaria de Trânsito.
Vale ressaltar que o movimento
das marés deve ser observado, pois
a mesma quando alta, reduz ou elimina toda a possibilidade de estacionamento na faixa de areia. Não
corra o risco de danificar seu veículo, e evite transitar ou estacionar na
faixa de areia nestes períodos de
maré cheia.
Por fim e não menos importante,
vale lembrar que as leis Municipais,
Estaduais e Federais se aplicam aqui
assim como em toda cidade de
Ubatuba e Litoral do Brasil”.
PROIBIDO EM ÁREA DE PRAIA
-JOGAR LIXO (Lei 9605/98, Lei
Municipal n°1027/99 e Lei Federal:
12651/12)
-SOM ALTO (Lei Municipal n°4357/
2020 com multas de até 10 mil reais e caso de desrespeito)
-CHURRASCO (Decreto Estadual
n°52.388 de 13/02/70 e Lei Municipal n° 1.360 de 27/05/94)
-ANIMAIS DOMÉSTICOS (Lei Municipal n°1027/99)
-ACAMPAMENTO SELVAGEM (Decreto Estadual n°52.388 de 13/02/
70 e Lei Municipal n°1360 de 27/05/
94)
-FOGUEIRA (Lei federal n°477/65)
-INVADIR O JUNDU (Resolução
n°303/02 - Crime ambiental
gravíssimo)
Por favor nos ajudem a preservar
este lugar e desfrutem deste paraíso de forma consciente e com responsabilidade.
Sejam muito bem-vindos à nova
Praia do Estaleiro do Padre!

A Polícia Militar,
a Polícia Civil e
o Catador de Reciclável
Um conceituado cirurgião de São
José dos Campos, veranista em
Ubatuba, enviou um vídeo que me
impressionou muito. Uma situação
real e atual em todo o Brasil.
Como moro em Ubatuba, me preocupo por Ubatuba, vou antecipar
a minha análise pessoal, naquilo
que realmente nos interessa aproveitar como moradores desta abandonada cidade de Ubatuba.
Temos hoje, arredondando, 100
mil habitantes, metade residindo
nos 130 quilômetros entre a BR e
mar, e a outra metade entre a BR e
o planalto.
Os policiais militares (+/- 100),
homens e mulheres dividem-se nas
24 horas do dia para dar o máximo
de segurança possível, a todos estes 100 mil habitantes nas duas extensas áreas informadas. UM policial por 1.000 habitantes.
Algo está errado. Na temporada,
quando chegamos a 900.000 habitantes, passamos para um efetivo
de 175 policiais, com direito a helicóptero. Passa a ser de 05 policiais
por 1.000 habitantes. Nossa vida só
vale na temporada?
Lembro que, quando necessário
atravessar o Muro de Berlim, Praia
Grande, ficam com tempo de atendimento indefinido.
Em alguns casos, alguns moradores, a maioria que só reclama a favor de seu umbigo, mas não se
movimentam solidariamente sobre
do assunto; fazem reuniões com
pouca presença, invocando os respectivos comandantes, através da
COMSEG para patentear seus desagravos pontuais. Outras associações
de bairro discutem virtualmente o
sexo dos anjos, não chegam a nenhuma definição e culpam estas
duas corporações, que estão muito
fragilizadas, com baixo efetivo e
péssima
locomoção,
por
despreparo e desconhecimento,
em outras palavras, por INCOMPETÊNCIA de terceiros, envolvidos e
responsáveis pela segurança de
Ubatuba.
Na Polícia Civil, a situação é
pior ainda. Sua estrutura é da
época do século passado, possui cinco delegacias, sendo uma
da MULHER, 5 escrivães para lavrar ocorrências da Polícia Mil i ta r, s e n d o re s p o n s áve l p o r
80% deste volume, os 19,9%
restantes para as ocorrências da
Polícia RodoviáriaFederal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia
Militar Ambiental, Bombeiros e
as p o nt u a i s d e c i d a d ã o s
u b at u b e n s es . S o b ra m 0 , 0 1 %
para a GCM que ó multa e não
dá trabalho.
QUEM DEVE RECORRER NA ESFERA ESTADUAL OU FEDERAL: A
PREFEITURA, SÍNDICA DA CIDADE COM SUA ASSESSORIA ESPECIALIZADA; A CÂMARA MUNICIPAL, A CASA DAS LEIS, CONHEC E D O R A D ES T E P R O B L E M A

Q U E , A C A DA D I A E V O LU I
GEOMÉTRICAMENTE; O PODER
JUDICIÁRIO, QUE APÓS UM TRABALHO COM O RISCO DE VIDA
DO POLICIAL, ATRAVÉS DE UMA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ACABA COM TODA A OPERAÇÃO; OU
O CATADOR DE RECICLÁVEL QUE
PASSA TODO O DIA EM FRENTE
A MINHA RESIDÊNCIA?
Em minha opinião aposto no
catador de reciclável que passa
todo o dia, durante o ano todo,
de segunda a segunda em frente à minha residência. Ele trabalha de sol a sol, anda com um
saco nas costas ou puxando uma
carroça, com o intuito de conseguir sustento para a sua família. Não tem direito a salário,
não tem padrinhos nem indicações políticas, não tem recesso
n e m fé r i as e , a l é m d e t u d o,
presta um serviço de reciclagem
para Ubatuba.
Na verdade, os policiais militares, policiais civis e os catadores
de recicláveis, homens e mulheres, que deveriam receber o TÍTULO DE CIDADÃO OU CIDADÃ
DE UBATUBA, pois são verdadeiros heróis, pois além de trabalharem diuturnamente 365 dias
do ano, são produtivos e não se
metem a fazer o que não sabem.
Podem não adicionar um crescimento, mas, com certeza, não
sujam a cidade, são experientes
na sua área e não se metem a
entendidos.
Com certeza em 2024 não poderão fazer “PLANOS DE GOVERNO”, e nem tão pouco, fazerem
as mesmas FALSAS PROMESSAS
divulgadas há décadas, porém
nunca cumpridas.
Um Beija Flor intermite ntemente levava em seu bico uma
gota de água tirada de um lago
e a depositava em um incêndio
em uma floresta próxima.
Em uma dessas travessias ouviu um urubu lhe gritar:
- Ô Beija Flor maluco, você não
percebe que nunca irá apagar
este incêndio?
Ao que o Beija Flor, respondeu:
- Eu sei, é quase impossível.
Mas a minha parte eu estou fazendo.
E VOCÊ, URUBU?
Percy Leite

Editais & Comunicados
SAMOLA – ASSOCIAÇÃO MORADAS DA LAGOINHA
CNPJ Nº 55.556.468/0001-59
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Em observância ao disposto no artigo 11 – parágrafo único, inciso I, do
Estatuto Social da SAMOLA – ASSOCIACÃO MORADAS DA LAGOINHA,
ficam convocados todos os senhores proprietários, compromissários
compradores, cessionários e promissários cessionários de direitos sobre imóveis, moradores ou não, do local conhecido e denominado de
“Moradas da Lagoinha” – situados com frente para as ruas “1”, “2”, “3”,
“4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “14”, “15”, “16”, “17”, “19” e “24”,
da Gleba “C” do loteamento “Praia da Lagoinha”, município de Ubatuba,
Estado de São Paulo, rigorosamente em dia com as contribuições mensais, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 07 de dezembro de 2021, através da plataforma GOOGLE MEET, a
fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior, realizada em
29/03/2021;
2) Eleição de 7 (sete) membros do Conselho Deliberativo, sendo, 5
(cinco) efetivos e 2 (dois) suplentes, para o mandato de dois anos.
Os conselheiros eleitos receberão posse imediata pela Assembleia
Geral e, ato contínuo, realizarão reunião extraordinária para eleger a
mesa diretora do Conselho; designar e dar posse aos 4 (quatro) membros que comporão a Diretoria Executiva.

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
Orçamento de Editais: acidadeubatuba@gmail.com

3) Eleição de 4 (quatro) membros do Conselho Fiscal, sendo (3 efetivos e 1 suplente) para um mandato de dois anos. Os conselheiros eleitos receberão posse imediata pela Assembleia Geral.
Ficam os interessados em candidatar-se à eleição para os Conselhos
Deliberativo e Fiscal, obrigados a se apresentarem ao presidente da
assembleia, devendo permanecer presentes até o final dos trabalhos
para, caso sejam eleitos, assinarem o livro de posse.
A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação às 19h00 com a
presença de, pelo menos, metade dos associados em dia com a mensalidade, ou, em segunda convocação, ás 19h30, com a presença de qualquer número, sempre no local indicado.
Os convocados receberão um link via e-mail cadastrado, 5 minutos
antes da primeira chamada para que possam ingressar na reunião.
Cumpre esclarecer que as deliberações das Assembleias Gerais obrigam a todos, inclusive aos proprietários, compromissários compradores, cessionários e promissários, cessionários de imóveis, que dela estiverem ausentes.
Tendo em vista a grande importância do assunto, contamos com a presença de todos, esclarecendo, outrossim, que não serão debatidas questões sem relação com a pauta da reunião.
Fica esclarecido, também, que não será admitida a participação de
pessoas que não tenham entregues os Termos de Adesão instituído pela
Assembleia Geral realizada em 12/12/2015.
Ubatuba, 10 de novembro de 2021.
Paula Roberto Mucci
Presidente do Conselho Deliberativo
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Premiação

Artesanato

Instituto de Previdência
de Ubatuba é destaque
em cenário nacional
O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU foi
premiado durante o Congresso
Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e MunicipaisABIPEM e 1º Congresso de Previdência da Agoprev, realizado
em Goiânia entre os dias 10 e 12
de novembro. A cidade conquistou o 2º lugar em Responsabilidade Previdenciária e 3º lugar
no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos.
Além disso, na inscrição de projetos individuais no Congresso
Nacional
de
Pesquisa
Previdenciária – CNPP, no qual
foi finalista por dois anos seguidos na modalidade monografia,
obteve o primeiro lugar com o
trabalho elaborado por Sirleide
da Silva (presidente do IPMU) e
Luiz Alexandre de Oliveira (agente administrativo), cujo tema foi
“Federalismo”.
A prefeita Flavia Pascoal foi representada pelo secretário adjunto de assuntos jurídicos Lucas
Gustavo Castanho.
“A premiação é resultado de
um trabalho amplo e diário, seja
no empenho dos conselheiros,
na reconhecida competência da
diretoria e na parceria com a
Prefeitura Municipal”, destacou
Castanho.
Na sexta-feira, 19, haverá uma
reunião entre a prefeita e a instituição para a formalização da
entrega dos prêmios.
Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária
O Prêmio Destaque Brasil de
Responsabilidade Previdenciária
laureia a instituição por atender
a 110 quesitos distribuídos em
três critérios: Gestão Administrativa, Gestão Financeira e
Atuarial, e Gestão de Concessão
de Benefícios Previdenciários. As
exigências vão desde a comprovação da aplicabilidade de um
regimento interno do RPPS, até
a aprovação das contas por parte de um órgão fiscalizador com
essa finalidade. A premiação da
ABIPEM é voltada aos institutos
de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e o resultado
comprova que o IPMU se consolida nesse cenário como referência nacional em gestão de
recursos e previdência.
Mais prêmios
Ubatuba ainda consta na divulgação prévia dos municípios premiados no 12º Prêmio Associação Nacional de Entidades de
Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM de boas
práticas previdenciárias. O evento acontece em Porto de Gali-

Exposição encerra atividades
das oficinas de artesanato
da Fundart em 2021
Projeto “Arte para Todos”
atendeu cerca de 1.100 alunos
este ano

nhas-PE, de 22 a 24 de novembro.
A iniciativa é pioneira no segmento Previdenciário e é considerada o Oscar da Previdência,
tendo como objetivo estimular,
reconhecer e premiar as Unidades Gestoras de RPPS, bem
como os representantes legais
dos Entes Federativos, que mais
desenvolveram boas práticas de
gestão por meio de ações baseadas nos princípios da transparência, equidade, ética, responsabilidade com a gestão
corporativa e social.
Na modalidade governança, a
cidade foi a 1ª classificada de
médio porte – IPMU totalizando
71 pontos, liderando a lista de
37 institutos de previdência concorrentes na categoria. Já na
modalidade Inovação, o município ficou com o 2º lugar na categoria gestão previdenciária –
pelo projeto IPMU digital –
totalizando 60 pontos, estando
bem colocado entre os 32 concorrentes da categoria.
Trabalho e avanços
É importante destacar os avanços que permitiram que o IPMU
alcance visibilidade e reconhecimento, como: Capacitação dos
conselhos administrativo e fiscal, trabalho do comitê de investimentos e Certificação
Institucional e Modernização da
Gestão dos Regimes Próprios de
Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios Pró-Gestão
RPPS.
“Ao longo dos últimos anos
tem colecionando uma série de
prêmios
pela
brilhante
performance. Lado a lado com
outros institutos de previdência
de maior porte e estrutura, vem
ganhando destaque, sendo citado, pelos quatro cantos do país,
como referência de qualidade
em gestão previdência”, frisou
Sirleide.
O IPMU é o primeiro Regime

Próprio de Previdência Social
(RPPS) do estado de São Paulo e
foi o 3º do país a obter o nível
mais avançado na Certificação
Pró-Gestão. O certificado representa o esforço da entidade em
alcançar a excelência nos serviços previdenciários. A autarquia
alinhou todos os padrões e normas técnicas às exigências do
órgão certificador desde sua
adesão. “Para isso, foi realizado
um trabalho com muita dedicação e empenho dos servidores
das áreas de Governança, Controle Interno, Comunicação, Benefícios, Administração e Finanças do IPMU. Ao alcançar o nível III, a autarquia passa a ser
referência no país em termos de
gestão, Controle Interno,
Governança e Educação
Previdenciária. O resultado
advém de comprometimento e
trabalho sério desenvolvido ao
longo desses anos entre os servidores, conselheiros e administração”, informou a presidente.
“O selo do Pró-Gestão é a certeza que a equipe do IPMU tem
conseguido atender às recomendações do segmento com
seriedade, profissionalismo e
responsabilidade. Além disso,
viabiliza a melhoria nos processos internos, trazendo mais eficiência e eficácia às ações desenvolvidas”, complementou.
A certificação, válida até maio
de 2024, ainda garante a entidade condição de “Investidor Qualificado”, possibilitando maior
diversificação dos investimentos
financeiros.
A Instituição
O IPMU possui, hoje, mais de
R$ 400 milhões investidos em
fundos e títulos públicos, cuja
grande maioria está alocada em
ativos seguros, administrados
por grandes instituições financeiras de reconhecida idoneidade e expertise. As decisões são
fundamentadas pelos membros
do Comitê de Investimentos (baseadas em análise do cenário
econômico e no passivo atuarial)
que são aprovadas pelos membros do Conselho de Administração e ratificadas pelos membros
do Conselho Fiscal. Atualmente,
a autarquia é responsável por
garantir o pagamento de 807
benefícios, entre aposentadorias e pensões, tanto da prefeitura, como da Câmara Municipal.
“A Legislação determina que a
previdência é responsabilidade
do ente (Prefeitura), ou seja,
quanto mais forte, o instituto tiver, melhor para os servidores”,
finalizou Castanho.

Plano Diretor
Prefeitura de Ubatuba convida para audiência
pública sobre alteração em Lei do Plano Diretor
Audiência acontecerá no dia
29 de novembro, às 14 horas,
na Câmara Municipal
A Prefeitura de Ubatuba convida toda a população a participar de audiência pública organizada pela Câmara Municipal
para discussão do projeto de lei
complementar 08/21, que altera e acrescenta dispositivos na
Lei Municipal n. 711, de 14 de
fevereiro de 1984 (lei do Plano
Diretor), que dispõe sobre o sistema viário, o zoneamento, o
parcelamento, o uso e ocupação
do território do município de
Ubatuba.
A audiência acontecerá na segunda-feira, 29 de novembro,
às 14 horas, na Câmara Muni-
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cipal de Ubatuba, localizada na
rua Antônio Marques do Vale,
250 – Silop (em frente ao ba-

talhão da Polícia Ambiental).
Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Para encerrar as atividades das
oficinas culturais de artesanato
realizadas ao longo deste ano, a
Prefeitura de Ubatuba, por meio
da Fundação de Arte e Cultura
(Fundart), preparou uma exposição com os trabalhos dos alunos e apoio de arte-educadores
aberta à população.
A mostra que integra os projetos “Arte para Todos” terá início
nesta quarta-feira, 17, e ficará à
disposição do público até o dia
30, no Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto. A entrada
é gratuita, com visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às
12h e das 14h às 16h.
A apresentação dos trabalhos
contará com a participação das

oficinas de Fibras Naturais
(Itamambuca (CERE), Rio Escuro (SABRE), Regional Sul e
Quilombo da Caçandoca); Pintura em Tecido (CDHU na
Marafunda); Tear (CAPS na Estufa II); e Boneca Terapia e Inclusiva (CDHU na Marafunda e
Emaús no Ipiranguinha).
Até dezembro, as demais ofi-

cinas culturais da Fundart também terão apresentações de
encerramento, como balé, teatro, canto, capoeira, violão,
danças urbanas, entre outras
representações artísticas e culturais.
Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Defesa Civil

Defesa Civil de SP promove
em Ubatuba Curso Operação
Chuvas de Verão
Curso é realizado em duas
etapas. A teórica acontece
noTeatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto e a
prática, em campo. O curso
reúne representantes dos 39
municípios da RM Vale, que
compreende Vale do Paraíba e
Litoral Norte.
A Defesa Civil do Estado de São
Paulo promove nesta sexta-feira, 19, em Ubatuba o curso
“Operação Chuvas de Verão”. A
capacitação visa treinar os agentes da Defesa Civil dos municípios de todas as regiões paulistas
para atuarem preventivamente
frente aos problemas típicos do
verão.
O curso reúne representantes
dos 39 municípios da RM Vale,
que compreende Vale do
Paraíba e Litoral Norte. O coordenador da Defesa Civil do Vale
do Paraíba, Wander Vieira, comentou 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 Estado e, em segundo lugar, pela
parceria da prefeita com o órgão, 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 (Praça Exaltação à Santa Cruz, 22 Centro). Já a sequência é a parte prática, em campo, a partir
das 14 horas.
Durante a formação, será possível treinar as equipes e deixálas preparadas para ocasiões de
corte de árvores e retirada de
pessoas de locais alagados, oferecendo 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 municipais a visão de prevenção de
acidentes e antecipação dos problemas, fornecendo conhecimento às equipes para que elas
possam se preparar cada vez
melhor para o atendimento às
emergências

Educação

Abertas as inscrições para
vestibulinho da escola municipal
Tancredo Neves em Ubatuba
Vagas são para curso técnico
integrado ao ensino médio
Alunos que estejam concluindo
o nono ano do Ensino Fundamental II em 2021 podem se inscrever no período de 11 de novembro a 02 de dezembro de
2021 no processo seletivo para
cursar o Ensino Médio integrado ao curso técnico em Administração, Contabilidade ou
Informática da Escola Municipal
Presidente Tancredo de Almeida
Neves, em Ubatuba.
Os cursos têm duração de três
anos. São oferecidas 160 vagas
no total, sendo 80 para o técnico em Administração, 40 para
Contabilidade e 40 para
Informática.
As inscrições devem ser feitas
por meio digital, no endereço
http://vestibulinho.ubatuba.sp.gov.br/ até as 15 horas
do dia 02 de dezembro. A taxa
de inscrição é de R$ 35,00 e o

boleto deve ser pago até 2 de
dezembro de 2021.
No momento da inscrição, é
preciso ter em mãos o CPF do(a)
aluno(a). Não serão aceitas inscrições com CPF de terceiros(as),
mesmo que sejam responsáveis
pelo(a) candidato(a).
A prova com quatro horas de
duração será realizada no domingo, 12 de dezembro de 2021.
No dia da prova, os participantes deverão levar o protocolo de
Inscrição (boleto quitado), cédu-

la de identidade original (ou um
documento oficial original com
foto recente, como Carteira Profissional), caneta esferográfica
azul ou preta, bem como máscara para prevenção da
pandemia Covid-19.
O edital completo do
Vestibulinho do Tancredo está
disponível na página da Prefeitura de Ubatuba.
Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU
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IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

FM Imóveis

TEL:(12)3832-4794

COMPRA - VENDE - PERMUTA
CRECI 40.570
COM SEDE PRÓPRIA

99714-3183
WhatsApp
ALUGA
TEMPORADA
E DEFINITIVO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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
FM IMÓVEIS VENDE-SE - Chácara com 3100
m2 área construída de 100 m2, tem rio nos fundos, piscina natural, mata atlântica, plantação,
R$ 300 mil, aceito lote mais volta, próximo do
centro. Tratar: 3832-4794.
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 apartamento no centro.Tratar: 3832-4794.
FM IMÓVEIS VENDE - Kitnet em área central, com 1cozinha, área de serviço, 01 banheiro,
semimobiliada. R$ 145 mil. Aceito como pagamento apto com 2 dormitórios faço volta. Tratar:
3832-4794.

FM IMÓVEIS
VENDE-SE
CASA
NO CENTRO
Com 01 dormitório, 01 suíte, 01 banheiro, sala,
cozinha, varanda, 01 vaga para o carro, nos
fundos edícula com 01 dormitório, 01 banheiro, sala, cozinha, na frente vaga para 03 carros. R$ 450 mil, aceita casa em Taubaté. 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. Tratar: 3832-4794.
FM IMÓVEIS VENDE - Casa próximo ao supermercado 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 dormitórios, 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, cozinha, área de serviço. R$ 330 mil. Tratar: 38324794.

FM IMÓVEIS
VENDE
CASA NO HORTO
Casa principal, mais de caseiro com 300
m², no Horto com área de 25.000 m², sendo aproveitado 2.000 m². R$ 700 mil. Tratar: 3832-4794.

ALUGA-SE
FM IMÓVEIS
ALUGA
DEFINITIVO
Com renda comprovada emprego fixo registrado, aceito fiador ou depósito caução, para
casal, apartamento no centro, com 1 dormitório, sala, cozinha, 01 banheiro, área de serviço, terraço, sacada, estacionamento fechado,
ambiente familiar, todo equipado, com segurança, para 2 pessoas R$ 1.200,00, JÁ INCLUSO TODAS AS TAXAS, mobiliado (não
tiro a mobília). Tratar: 3832-4794.

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 VENDE - Pousada no PerequêAçu, 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, cozinha, banheiro social, área de serviço, estacionamento, R$ 1.300,000,00, aceito imóvel como
parte de pagamento. 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.

Disque 190
Anuncie
com a gente!
Informações:
3832-4832
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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.

Publicidade
Assinatura
Editais
Informações:
(12) 3832-4832

ÓTIMA CASA PARA ALUGUEL DE
TEMPORADA EM ILHABELA
Venha passar seu feriado, fim de ano e carnaval em Ilhabela litoral Norte de São Paulo. Casa totalmente mobiliada, com 2 quartos, 1 banheiro, garagem ampla, grande área verde e varanda
com redes. Contato: WhatsApp (12) 99133-5723 com Juliana.

FM IMÓVEIS ALUGA - Salão Comercial na
Rua Professor Thomaz Galhardo com 01 banheiro. 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.

VENDE-SE HOTEL NA
PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO A UMA QUADRA DA PRAIA
27 APARTAMENTOS.
TRATAR: TEL (12) 3832-1512.

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

Orçamento de Editais
acidadeubatuba@gmail.com

TERRENOS E ÁREAS
COMPRA E VENDA

VENDO LOTE
CONDOMÍNIO
RESSACA
Esquina com 450 m², R$ 250 mil.
Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Ubatumirim frente para
o mar, área de 1 alqueire, com 5 chalés, 6 banheiros, 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.

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE
INF: 3832-4832

ORAÇÕES

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto,
jamais será esquecido...
Rua Conceição, 180 - Loja 12 - Centro - Galeria Passeio Santa Fé
Informações: (12) 3832-4832

Desde 1974
www.uniaocontabil.net.br

Tel. (12) 3832-1512
* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista
* Abertura e encerramento de empresas
* Administração de condomínio - * Imposto de Renda
Rua Olinto de Carvalho, 100 – Centro – Ubatuba-SP

ORÇAMENTOS DE EDITAIS E PUBLICIDADE
acidadeubatuba@gmail.com
jornalismo@acidadeubatuba.com.br

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, Ajudame, Dê-me forças, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido. Meu Santo Expedito! Ajudame 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.

VENDE-SE
TERRENO NA
LAGOINHA
A MENOS DE
200 M DA
PRAIA
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 lateral e frente.
Ótima oportunidade.
Aceito entrada e
parcelamento
do restante.
Tratar diretamente
com o proprietário Alex
99766-3740.

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.

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.

Ciclista,
nunca ande
na contramão
na ciclofaixa!
Respeite a
sinalização
de trânsito.

Empresário divulgue sua marca!

Informações: 3832-4832
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Segurança

Acontece na cidade

A 6ª Feira do Livro Espírita de
Ubatuba (FLEUBA) 2021 foi
um sucesso com mais de 800
títulos, à disposição do público. Contou com os últimos
lançamentos doutrinários
além de romances, livros de
estudo, livros infantis e os que
integram a codificação.
A Associação Espírita Sementes da Boa Nova através de
seus colaboradores, proporcionou a exposição destes livros
na Praça Nóbrega em frente à
Fundart nos dias 13, 14 e 15
das 10 às 20h.
Estiveram presentes dirigentes de centros espíritas de
Caraguatatuba e de São Paulo
para prestigiarem o evento,
bem como a Biblioteca Espírita de Ubatuba, cujo encontro
ocorreu em ambiente fraternal e descontraído, propiciando muita interação entre os
espíritas da região.

Fotos: Ernesto Zambon

Feira do Livro Espírita
foi um sucesso
Ernesto Zambon

Palestra ambiental

Polícia Militar Ambiental e
Marinha do Brasil promovem
palestra sobre fiscalização
da atividade pesqueira

Na quarta-feira (17), a Polícia
Militar Ambiental - Pelotão de
Ubatuba -, em parceria com a
Marinha do Brasil e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
ministrou palestra sobre fiscalização da atividade pesqueira, legislação naval e navegação no
Espaço Cultural Batuíra, na Praia
de São Francisco. O evento, voltado aos pescadores artesanais

Ubatuba, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro de 2021

do município, contou com o
apoio da Prefeitura de São Sebastião por meio da Secretaria
do Meio Ambiente (SEMAM).
Dando início ao evento, o
Cabo Fabiano Bete, do 3.º Batalhão da Polícia Ambiental,
responsável por fiscalizar o
município, convidou os presentes a trabalharem juntos.
“Estamos aqui para esclarecer
a legislação pertinente à pes-

ca, para que todos saibam o
que é ou não permitido fazer”,
disse.
Com uma grande participação
do público, o cabo destacou os
principais problemas encontrados, como tamanho correto das
redes, uso de trainete (rede de
arrasto em tamanho reduzido),
áreas proibidas, distância para
barcos simples e motorizados,
especialmente em épocas de
defeso das espécies, entre outros temas. O Tenente Jonas
Stanich Conde, o Sargento
Geyson Mauro de Aguiar e o
Cabo Douglas Cosmo Teixeira
também marcaram presença.
Na sequência, o Capitão de
Mar e Guerra, Delegado da Capitania dos Portos em São Sebastião, Adriano Vieira de Souza, e a Tenente Amanda Novaes
Rocha, da Marinha do Brasil,
discursaram e esclareceram dúvidas sobre a documentação
das embarcações, além de orientar sobre os cursos de POP,
MAC e ESEP para pescadores.

Turismo

Setur abre seletiva de eventos para
compor Calendário Turístico 2022
Inscrições online podem ser
feitas até o dia 30 de novembro
Interessados em compor o Calendário Turístico de Ubatuba para
2022 têm até o dia 30 deste mês
para enviar propostas de eventos
turísticos. As inscrições serão feitas pela internet e o processo seletivo que conta com análise, seleção e validação é de responsabilidade da Secretaria de Turismo de
Ubatuba.
Podem ser apresentadas iniciativas que se encaixem na seguinte definição de evento: acontecimento
temporário programado visando a divulgação, a promoção e o desenvolvimento de atividades turísticas com temática cultural, desportiva, religiosa, ecológica, náutica ou qualquer outra modalidade que
sirva como instrumento de incentivo ao Turismo e que tenha objetivos institucionais, comunitários ou
promocionais.
Todas as orientações aos interessados constam no Termo de Manifestação de Interesse, disponível
em: https://drive.google.com/file/d/1KP0DyZLrj908yRpOs7qaFPvK7_wP5EP-/view.
Para
inscrição
de
propostas,
acesse:
https://docs.google.com/forms/d/
1qTi_e99wKvgYjmbBBAzsjazQgqxG51Q3mOP5Gzg0tbc/viewform?ts=618ec4a2&edit_requested=true

A importância do registro
do Boletim de Ocorrência
O Boletim de Ocorrência (B.O.)
é um documento oficial utilizado pelos órgãos das Polícias Civil, Federal e Militar, além dos
Bombeiros e da Guarda Municipal, para fazer o registro da notícia do crime.
Nas Polícias Judiciárias (Polícia
Civil e Polícia Federal), o Boletim
de Ocorrência é geralmente o
documento que formaliza a
notitia criminis perante a autoridade policial. A partir de tal
documento, pode ser instaurado inquérito policial para apuração criminal – ou investigação
- do crime noticiado.
Em Ubatuba, não é diferente,
mas a população, muitas vezes,
não vai à delegacia registrar o
ocorrido. A Polícia Civil do município sempre comenta a respeito do assunto, destacando os
motivos que levam as pessoas a
não utilizarem a ferramenta.
“Um deles é achar que ao ligar
para o 190 a ocorrência fica registrada. Então, na verdade, nós
precisamos diferenciar a atuação da Polícia Militar da Polícia
Civil. A atuação da primeira é
preventiva ostensiva. Ela faz o
atendimento das ocorrências de
maneira mais rápida. Após esse
atendimento, a situação deve
ser encaminhada para a delegacia para fazer o registro do Boletim de Ocorrência, que gera a

instauração de um inquérito
policial”, explicam.
A polícia frisa a importância
do registro do Boletim de Ocorrência para a própria população.
“O cidadão deve fazer valer o
seu direito de ter uma segurança pública digna de uma comunidade. Então, é extremamente importante que as pessoas
venham registrar qualquer crime, porque isso gera estatísti-

ca de ocorrência e é baseado
nessa estatística que o governo vai fazer o investimento na
segurança pública”.
Para registrar sua ocorrência
através de um boletim de ocorrência eletrônico é só acessar:
https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/sspde-cidadao/home
Fonte: ACIU

Dia Nacional da Consciência Negra

Consciência Negra: evento
“Negro de Todas as Cores”
movimenta Ubatuba
O tradicional evento “Consciência Negra – Negro de Todas as Cores” traz a Ubatuba
diversas atividades voltadas
ao fortalecimento da cultura
afro e a sua importância como
elemento fundamental na formação 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
dive rsificada e conta com
apresentações culturais,
shows, oficinas, cortejo de
maracatu, rodas de capoeira,
concursos, e muito mais. Destaque para a homenagem que
será feita aos Senhores Zé
Pedro e Genézio, dois grandes
representantes da cultura negra no município e da tradição
quilombola.
O Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20
de novembro, 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
Municipal Pedro Paulo Teixeira
Pinto
20h30 – A mais Bela Negra
Sábado – 20/11 | Praça de
eventos
10h – Roda de Cajón – Pity
Cajonero
12h – Feijoada com Samba de
Roda – Samba Grupo Peregrino
14h – Oficina de Maracatu
com Apresentação – Grito de
Maria
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
Municipal
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 músico Deo Lopes cantando
e contando os causos do Sr.
Genézio e Zé Pedro
19h30 – Participação dos Inscritos

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

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

Orçamento de Editais: acidadeubatuba@gmail.com
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Surfe

O mais tradicional circuito de
categorias de base do Brasil
vai definir os campeões
estaduais 2021 e premiará
com duas motos zeradas
elétricas os campeões feminino e masculino da Sub 18 na
Praia do Tombo, em Guarujá

Veleiro Bruschetta venceu todas as quatro competições na temporada

se o comandante Evandro
Csordas seguido por Maurício
Santa Cruz, que venceu os quatro mundiais com o veleiro e tem
mais um título mundial na classe Snipe e ainda medalhas de
Ouro em Jogos Pan-Americanos
de 2007 no Rio de Janeiro e
Guadalaraja, no México, em
2011: “Foram regatas de vento
médio para fraco com um pouco de mar. Depois de muita semana de chuva, o sol apareceu
e tivemos uma bela velejada
pelas ilhas de Ubatuba. Estou
bem contente pelo resultado do

ano e também pela tripulação
estar melhorando a cada campeonato”.
A tripulação do Bruschetta contou ainda com Júlio Falcão e
Fabinho Kiss.
A equipe comandada por
Evandro Csordas fecha invicta na
temporada com títulos na regata Ubatuba - Ilhabela com quase 70 barcos, o 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.

Ataques de tubarões

Pesquisadores do Instituto de
Pesca esclarecem a presença
de tubarões no Litoral Norte
A população e os turistas do
Litoral Norte de São Paulo, nas
últimas
semanas,
têm
vivenciado um misto de dúvida
e curiosidade, em virtude de um
turista francês de 59 anos, no
início do mês, na Praia de
Lamberto, e uma senhora de 79,
na última segunda-feira, na
Praia Grande, ambas em
Ubatuba (SP), terem sido vítimas
de investida de tubarões. Há cerca de 30 anos não ocorriam casos de tubarão na região, segundo o Instituto Argonauta, organização
que
realiza
monitoramento em na cidade
desde 1998.
Para o pesquisador científico
do Instituto de Pesca (IP-APTA),
da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São
Paulo, Alberto Ferreira de
Amorim, um dos mais experientes
especialistas
em
elasmobrânquios em São Paulo
e no Brasil, ainda que tenham
sido ocorrências seguidas, “no
mundo ocorrem cerca de 50
mortes anuais causadas por
investidas de tubarão. Já os acidentes são em maior número e
podem ou não ser fatais”.
O pesquisador do IP explica
que o aumento das temperaturas no litoral atrai mais visitantes, resultando em maior movimento nas águas. Nesses casos,
se os tubarões se aproximam
das áreas dos banhistas, podem
confundir a agitação das pessoas com presas.
Outro pesquisador científico
do IP, que colaborou na elaboração da nota do Instituto
Argonauta, do qual faz parte no
Conselho Diretor, Venâncio
Guedes de Azevedo, diz que “o
comportamento destes animais
faz com que algumas espécies
venham para áreas mais rasas
nas épocas quentes do ano, para

dar cria e se alimentar. Sempre
fizeram isso. Logicamente, com
o crescente aumento do número de pessoas frequentando o
litoral, existe a possibilidade do
aumento do encontro com esses
animais no mesmo ambiente, e
isso não necessariamente implica que ocorrerá interação entre
eles. A ocorrência de investidas
é bastante esporádica e a população não deve entrar em pânico devido ao ocorrido em
Ubatuba”, afirma.
Os dois cientistas contribuíram
com conhecimentos e experiências da área para a elaboração
de conteúdo do livro “Encontros
e desencontros com tubarões e
raias: uma história (não) contada por pesquisadores brasileiros”, o qual, de acordo com Azevedo, “registra os esforços e valoriza a experiência adquirida
por quem tem se dedicado a estudar estes animais”, muitas vezes tido como vilões, mas que na
verdade têm sido vítimas de pesca não sustentável.
Relatório técnico
De acordo com um relatório
técnico – disponibilizado à famí-

lia da senhora ferida, ao Instituto Argonauta e demais interessados – elaborado pelo especialista do Laboratório de Pesquisa
de Elasmobrânquios da Universidade Estadual Paulista, Otto
Bismarck Fazzano Gadig, “...o
agente causador do trauma foi
uma espécie de tubarão de médio a grande porte, com cabeça
arredondada, focinho curto
(morfologia acompanhada pelo
contorno do maxilar superior),
de boca proporcionalmente larga em relação ao comprimento,
dentes largos, serrilhados, moderadamente recurvados e com
espaçamento interdental (considerado aqui entre as pontas dos
dentes) igual ou maior do que a
altura da coroa dos dentes (sobretudo na região frontal e lateral da mandíbula)”.
Bismark ainda relata no documento que as características sugerem ser de duas espécies: tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier)
e tubarão cabeça-chata
(Carcharhinus leucas), que fazem parte da fauna da região
costeira, tendo comportamento
natural em seus hábitos de busca por alimento e reprodução.
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A segunda e decisiva etapa do
Hang Loose Surf Attack 2021 vai
acontecer entre os dias 2 a 5 de
dezembro na Praia do Tombo,
em Guarujá, com premiação recorde e transmissão ao vivo com
comentários de Edinho Leite
(Comentarista da ESPN e do Série ao Fundo) e do ex-surfista
Taiu Bueno (um dos melhores
big riders do mundo).
A competição voltada para as
categorias de base vai reunir
mais de 280 atletas de vários
cantos do Brasil nas categorias
sub10, sub12, sub14, sub16 e
sub18. Os campeões das categorias feminina e masculina (Sub
18), vão sair pilotando, cada um,
uma moto elétrica zerada
Mobyou e os atletas de Ubatuba
Didi Aguiar e Naire Marquez já
estão com as chaves nas mãos.
Para o presidente da SPSurf, Zé
Paulo, este circuito está sendo
atípico, pelo fato de oferecer aos
atletas premiações robustas. “Os
campeões vão sair satisfeitos. Ao
todo são quase 50 mil em
premiação. Só tenho a agradecer a todos os patrocinadores e
apoiadores em acreditar nesta
nova jornada da Federação”, comentou.
Os campeões das categorias
sub16 e sub18 também ganham
premiações em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 cada, e troféus de plásticos recolhidos da
Praia de Camburi, produzidos
pelo Projeto SIRI. Já o restante
dos pódios, das respectivas categorias também receberão
premiação em dinheiro. O segundo lugar, R$ 500,00; terceiro, R$ 300,00; quarto, R$ 200,00.
Outros R$ 2.000,00 serão
ofertados para os vencedores do
Sthill Air Show e para a Melhor
Manobra Feminino “Sthill Girls
Best Trick” (mil reais cada).
Os finalistas das demais categorias receberão troféus, blocos
de prancha, leashs (cordinhas),
protetores solares, parafinas
Manga
Wax
e
decks
antiderrapantes.
O evento já faz parte da história do surf do Estado de São Paulo e do Brasil. Acontece desde

FOTOS: MUNIR EL HAGE

O
veleiro
Bruschetta,
tetracampeão mundial da classe J-24, foi campeão, no domingo (14/11) no Troféu das Ilhas,
realizado pelo Ubatuba Iate Clube, em Ubatuba.
O barco comandado por
Evandro Csordas venceu as duas
regatas de percurso, a primeira
um longo no sábado, e neste
domingo a de percurso médio
finalizando com dois pontos perdidos no geral a frente do
Twister 2 que teve cinco pontos
perdidos e em terceiro o Kamua
também com cinco pontos.
“Foram regatas muito disputadas, longas, decididas nos detalhes. Regatas assim exigem longos momentos de muita concentração de toda tripulação, ainda mais se tratando de Ilhas.
Fizemos o dever de casa e executamos o que treinamos. A tripulação a cada dia está mais afinada e sincronizada. O Santinha
(Maurício Santa Cruz) novamente fez toda diferença e após dois
dias de competição e escolhas
acertadas, colhemos o resultado, somos os campeões e fechamos o ano com 100% de aproveitamento. Agora é curtir a vitória e continuar treinando e
seguindo o planejamento”, dis-

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Barco tetracampeão Mundial Surfistas de Ubatuba estarão
é campeão Troféu das Ilhas, em na segunda e decisiva etapa
Ubatuba e termina ano invicto do Hang Loose Surf Attack

1995, com o patrocínio principal
da Hang Loose, indiscutivelmente uma das marcas que mais
acredita na evolução do surfe no
país. O circuito já provou o seu
potencial com a revelação de
nomes como Gabriel Medina,
Adriano de Souza e Filipe Toledo
e, hoje, brilham mundo afora.
O evento em 2021 teve duas
etapas apenas, devido à
pandemia do Covid 2019. A primeira aconteceu na Praia de
Camburi, em São Sebastião, entre os meses de setembro e outubro e teve como campeões na
categoria
masculina
os
ubatubenses Didi Aguiar
(Sub18), Ryan Kainalo (Sub16),
Pedro Henrique (Sub14) e Anuar
Chiah (Sub12) do Paraná. O prêmio de melhor aéreo também
foi para Ubatuba, vencido por
Lucas Lisboa.
Na categoria feminina as vitoriosas foram Naire Marquez
(Sub18) de Ubatuba, Luara
Mandelli (Sub16) do Paraná,
Aysha Ratto (Sub14) do Rio de
Janeiro e Carol Bastides (Sub12)
da Praia Grande. O “Girl Best
Trick”, melhor onda feminina, foi
para a praiagrandense Kemily
Sampaio.
Tudo indica que haverá baterias acirradas nesta etapa de decisão na Praia do Tombo, como
aconteceu na primeira em
Camburi.
O Hang Loose Surf Attack 2021
tem o patrocínio da Mobyou
Mobilidade Elétrica. Apoios Sim
sucos, Remax, Água Cristal Litoral, Sun Tech Grip Sistem, Special
Boards, Manga Wax, V isual
Boards, Keahana Blanks, Sal na
Veia, Waves Now, + Brasil Supermercados, Delab Design, Hotel
Cajueiro, Pousada Canto do Forte. Colaboração: Prefeitura Municipal do Guarujá por meio da

RANKING APÓS A 1ª ETAPA
MASCULINO
SUB18
1 - Diego Aguiar - Ubatuba 1000
2 - Fabricio Rocha - São Sebastião - 860
3 - Leo Casal - Santa Catarina 730
4 - Renan Rodrigues - São
Vicente - 670
SUB16
1 - Ryan Kainalo - Ubatuba 1000
2 - Gabriel Klaussner - Ubatuba
- 860
3 - Guilherme Fernandes Ubatuba - 730
4 - Murilo Coura - São Sebastião - 670
SUB14
1 - Pedro Henrique - Ubatuba 1000
2 - Kalani Robles - Ubatuba 860
3 - Matheus Neves - São Sebastião - 730
4 - Rickson Falcão - Rio de Janeiro - 670
SUB12
1 - Anuar Chiah - Paraná - 1000
2 - Eduardo Mulford - Ubatuba
- 860
3 - Kalani Robles - Ubatuba 730
4 - João Vitor - São Sebastião 670
FEMININA
SUB18
1 - Naire Marquez - Ubatuba 1000
2 - Kemilly Sampaio - Praia
Grande - 860
3 - Laura Raupp - Santa
Catarina - 730
4 - Sophia Gonçalves - São Sebastião - 670
SUB16
1 - Luara Mandelli - Paraná 1000
2 - Kiany Hyakutake - Santa
Catarina - 860
3 - Maria Eduarda - Bahia - 730
4 - Naire Marquez - Ubatuba 670

Ryan Kainalo - Ubatuba

SUB14
1 - Aysha Ratto - Rio de Janeiro
- 1000
2 - Maria Amélia - Santa
Catarina - 860
3 - Carol Bastides - Praia Grande - 730
4 - Luana Reis - São Sebastião 670
SUB12
1 - Carol Bastides -Praia Grande - 1000
2 - Sofia Tinoco - Rio de Janeiro - 860
3 - Maria Clara - Rio Grande do
Norte - 730
4 - Marina Suguimoto Ubatuba – 670

Naire Marquez - Ubatuba

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

Ciclista respeite
a sinalização

Disque 190

Nunca ande
na contramão
das ciclofaixas de Ubatuba

Ajude a Polícia a
ajudar você!

Secretaria de Esportes e Associação de Surf do Guarujá.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Federação de Surf do
Estado de São Paulo SPSurf

Jornal A Cidade, há 36 anos levando informação ao
leitor com credibilidade e transparência.
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Projeto “Arte Para Todos”

Dia Nacional da Consciência Negra

Encerramento das Oficinas Consciência Negra: ID_BR acredita
Culturais da FundArt
que Brasil avançou 20 anos na
acontece em novembro
agenda racial no último ano, mesmo
com uma longa jornada pela frente

Apresentações acontecem de 17
a 30 de novembro no Teatro
Municipal Pedro Paulo Teixeira
Pinto

Selo “Sim à Igualdade Racial”
chegou a 39 empresas que se
comprometeram com a luta por
igualdade racial no Brasil

O Projeto “Arte para Todos”
O projeto de oficinas culturais
“Arte para Todos” compreende atividades predominantemente de aspecto prático e cultural, de forma
extensiva e regular, mas sem objetivo de formação profissional.
As oficinas priorizam a prática de
atividades artísticas como meio de
desenvolver as potencialidades expressivas, estimular a sensibilidade,
ampliar a comunicabilidade, contribuir para a autoestima e auxiliar na
formação de cidadãos, uma vez que
o fazer artístico pressupõe e trabalha a consciência e o respeito aos
outros.
A proposta também viabiliza a
possibilidade de capacitar agentes
multiplicadores nas diferentes linguagens artísticas, ampliando a
oferta de atividades culturais para
a população e ainda desenvolvendo um trabalho de inclusão e estímulo à cultura.
O projeto atinge diversas faixas
etárias e os mais diferentes grupos
sociais, étnicos e outros, de forma
multicultural.

Tecelagem com a Arte Educadora
Cristina Bishof
Boneca Terapia e Boneca Inclusiva com a Arte Educadora Kelli
Cristiane
Fotografia com o Arte Educador
José Alfredo
20/11 – Sábado
16h – Teatro (primeira sessão)
Sede Municipal
19h – Teatro (segunda sessão)
Sede Municipal
Arte educadora: Bianca Almeida
21/11 – Domingo às 14h30
Canto Popular (Polo E.M. Iberê Picinguaba)
Arte educadora: Jéssica Martins
Musicalização (Polo E.M. Iberê Picinguaba)
Arte educadora: Clarice Pacheco
Dança Afro-Brasileira (Polo CERE
- Itamambuca)
Arte educadora: Aline Cristina

Confira as datas das apresentações e prestigie:

Capoeira
(Polo
CERE
Itamambuca)
Arte educadora: Aline Cristina

-

De 17 a 30/11 - Exposição das Oficinas
Fibras Naturais e Pintura em Tecido com a Arte Educadora Maria
Salete

23/11 – Terça-feira às 18h
Violão (Polo E.M. Renata Castilho
- Saco da Ribeira)
Arte educadora: Célia Regina

24/11 – Quarta-feira às 20h
Produção Executiva na Música
(Sede Municipal)
Arte educador: Fábio Rocha
27/11 – Sábado às 19h30
Danças Urbanas (Sede Municipal)
Arte educadora: Marina Silva
Afrobeats (Sede Municipal e E.E.
Idalina - Ipiranguinha)
Arte educadora: Magda Alves
Dança do Ventre (Sede Municipal)
Arte educadora: Lissandra
Patrignari
28/11 – Domingo às 19h
Capoeira
(Polo
CERE
Itamambuca)
Arte educadora: Aline Cristina

-

Canto Popular Adultos (Sede Municipal)
Arte educadora: Jéssica Martins
29/11 – Segunda-feira às 19h30
Violão (Sede Municipal e Polo
Gaiato - Ipiranguinha)
Arte educador: Raphaell Prado
Cavaquinho (Sede Municipal e
Polo Sununga)
Arte educador: Paulo César
Fonte: Fundart

Ilhabela

Neste sábado, 20/11, dia da Consciência Negra, o ID_BR (Instituto
Identidades do Brasil) - que tem
como missão acelerar a igualdade
racial no Brasil - nota um avanço na
agenda racial no país, mesmo com
uma jornada enorme ainda pela
frente. Com 39 empresas dentro do
selo “Sim à Igualdade Racial’, a instituição acredita que o Brasil avançou 20 anos na agenda racial entre
2020 e 2021 após o episódio de
George Floyd, nos Estados Unidos
que marcou o mundo.
Fundado em 2016, o ID_BR surgiu
através de uma ideia de Luana
Génot, hoje, sua Diretora-Executiva. Depois de uma participação na
Conferência Mundial da Juventude
da ONU, no Sri Lanka, Luana teve
certeza que gostaria de criar um
modelo de negócio que estimulasse a diversidade étnico-racial no
mundo corporativo. O ID_BR nasce
com a missão de promover a aceleração da igualdade no país, com
foco no mercado de trabalho.
Hoje, a instituição é dividida em
três pilares de atuação:
empregabilidade, educação e
engajamento. E todos atuam juntos
como um ecossistema para criar
culturas corporativas antirracistas
que tenham planos de ação com
prazo e investimento para este fim,
além de estimular o diálogo e
engajar as pessoas de modo geral
com a pauta
Com todo este empenho, o instituto já consegue ver o país caminhando na luta pela igualdade racial. Tom Mendes, diretor financeiro
administrativo do ID_BR, acredita
que a conscientização e ações de
2020 e 2021 fizeram com que o Brasil avançasse duas décadas na agenda racial. “Do ano passado para cá
a gente teve um acréscimo gigantesco, mas principalmente nas grandes empresas. Infelizmente, pequenas e médias não têm feito muitas

provante de vacinação impresso ou da carteira de vacinação
digital.
A solicitação também se aplica quando do ingresso em repartições públicas, casamentos,
eventos desportivos, educacionais e culturais.
O decreto publicado hoje começa a valer a partir deste sábado (20/11). Saiba mais em
http://www.ilhabela.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2021/11/
Decreto-8.879-2021-Uso-demascaras-19.11.2021.pdf
Segundo Toninho Colucci, as
ações da administração no
enfrentamento da Covid-19
são positivas e permite o novo
avanço.

“As pessoas nas ruas já não
tem usado as máscaras com a
m esma frequência. Temos
92% da população vacinada
com a primeira dose da vacina e mais de 82% com a segunda dose. Temos as menores
taxas de mortalidade do Brasil e os índices de internação
são muito baixos e por isso
decidimos por não exigir em
áreas abertas. Por outro lado,
vamos exigir a carteira de vacinação nos comércios. O cidadão tem o direito de não tomar a vacina, mas não pode
colocar em risco outras pessoas. Por esses motivos, decidimos elaborar esse decreto”,
disse o prefeito.

ção, colaboradores e stakeholders.
Além do selo, o ID_BR oferece um
programa de capacitação para lideranças negras e indígenas, cursos de
letramento racial e produz o Fórum
Sim à igualdade racial, evento com
painéis temáticos, Oráculos – talks
inspiracionais sobre o tema. Outra
iniciativa do Instituto é o Prêmio
Sim à igualdade racial, que reconhece e premia os principais nomes de
pessoas, empresas, iniciativas e organizações que atuam em prol da
Igualdade Racial no país nas áreas
de empregabilidade, educação e
cultura.
Sobre o ID_BR
O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) é uma organização
sem fins lucrativos, pioneira no
Brasil e 100% comprometida
com a aceleração da promoção
da igualdade racial. A partir da
Campanha Sim à Igualdade Racial desenvolvem ações em difer e ntes
fo r m ato s
p a ra
conscientizar e engajar organizações e a sociedade. Buscam reduzir a desigualdade racial no
mercado de trabalho, como indica o objeto 10 da agenda 2030
da Organização das Nações Unidas (ONU).
Site:
www.simaiguadaderacial.com.br

Litoral Norte

Circuito Litoral Norte
recomenda Beer Festival que
ocorre em Caraguatatuba
neste fim de semana

Ilhabela publica decreto sobre
uso de máscaras e exigência
de carteira de vacinação

A Prefeitura de Ilhabela publicou na sexta-feira (19/11) o decreto 8.879 assinado pelo prefeito Toninho Colucci que trata
sobre a obrigatoriedade do uso
de máscaras na cidade.
Segundo o decreto, fica
mantida a obrigatoriedade do
uso de máscaras somente em
ambientes fechados, repartições públicas, transportes públicos e em eventos ao ar livre
com aglomeração de pessoas.
Além disso, os estabelecimentos comerciais ficam obrigados
a solicitar dos frequentadores,
quando do ingresso em seus espaços, a comprovação do esquema vacinal completo mediante a apresentação do com-

coisas. Mas as grandes empresas,
grandes nomes do mercado, têm
feito coisas interessantes, criando
áreas específicas para tratar da
temática racial, grupos de afinidade e realizado alguns investimentos”, explica.
“Hoje, o ID_BR tem 39 empresas
no Selo “Sim à Igualdade Racial” e
90% dessas empresas são gigantes.
A gente tem Coca-Cola, Nubank,
Mondelez, C6 Bank, BRF, Disney,
entre várias outras. É importante
salientar isso e reforçar o lugar das
grandes empresas na luta racial. Todas as empresas que entram no
selo, entram no nível de compromisso,
depois
vão
para
engajamento e influência. O nosso
grande objetivo é que essas grandes empresas todas estejam em influência e consigam influenciar toda
sua cadeira, inclusive fornecedores
que são empresas de médio e pequeno porte. Mas isso é para o futuro”, completa.
O selo “Sim à Igualdade Racial” é
uma ferramenta que ajuda organizações a enxergarem quais práticas
são necessárias para a promoção da
igualdade racial de forma efetiva.
Cada resposta vale pontos e, a partir dos pontos, a empresa pode simular em qual nível está: Compromisso, Engajamento ou Influência.
A promoção da igualdade racial
pode agregar valor para a organiza-

Fotos: Luís Gava

Em um ano atípico como o que
vivemos, a Cultura em nosso município teria sofrido diversos impactos significativos… mas o afinco de
nossos arte-educadores e colaboradores do setor público, permitiu
manter uma chama acesa que foi
crescendo ao decorrer do ano em
nossas oficinas culturais.
Para celebrar a arte, a cultura e a
perseverança, a Prefeitura Municipal através da Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba – FundArt, realiza o Encerramento das Oficinas
Culturais do projeto “Arte Para Todos” de 2021.
As Oficinas Culturais da FundArt
farão apresentações e exposições
de 17 a 30 de novembro no Teatro
Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto.
O projeto que vem atendendo
cada dia mais alunos e descentralizando para levar as oficinas aos
quatro cantos da cidade, encerrou
o ano com 24 oficinas e 1056 alunos atendidos.
A entrada é solidária com a doação de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos deverão ser retirados na sede administrativa da
FundArt, na Praça Nóbrega, 54 Centro.

O Circuito Litoral Norte de São
Paulo, consórcio turístico que integra as cidades de Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está apoiando o
Beer Festival, que ocorre de 19 a 21
de novembro em Caraguatatuba.
O evento vai reunir os amantes de
cerveja e chopp artesanais e de
música de ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no
centro da cidade.
São vários estandes de cervejeiros
que vão mostrar seus produtos. Um
deles é para expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de
Caraguatatuba (ACEAC), como: Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer,
Empório Napa Beer, Cervejaria
Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23.
O prefeito Aguilar Junior destaca
que após um longo período de fechamento devido à pandemia
provocada
pela
Covid-19,
Caraguatatuba está pronta para a
retomada dos eventos, e o Beer
Festival 2021 é um exemplo disso.
“Este evento visa contribuir com
a retomada econômica, já que é
direcionado a uma demanda cada
vez mais crescente e consolidada e
faz parte do Calendário Oficial de
Eventos com expressiva adesão e
crescimento”.
Durante o festival, serão seguidos
todos os protocolos sanitários,
como aferição de temperatura e ál-

cool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando pelo recinto.
Além das cervejarias locais, estão
confirmadas a presença de representantes de São José dos Campos,
Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os
trucks beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí,
Suzano, Campos do Jordão e
Jundiaí.
A Praça de Alimentação abriu espaço para os vencedores do
Caraguá A Gosto 2021, como Kintal
do Marquinho, Gamboa, Prosa e
Poesia, Resenha´s, Rei Burgers,
Kadu Lacnhes e Bistrô Zen, além de
delícias como espetinhos, churros,
enrolados de sorvete, sucos, pipocas e doces, ou seja, opções para
todos os paladares.
O Beer Festival 2021 também traz
uma programação musical para esta
edição, com artistas locais levando
o melhor da música para o público
cervejeiro. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcando no Choro.
O Circuito Litoral aposta na retomada de eventos de atividades
além do sol e mar, como
gastronomia, birdwatching, turismo
náutico, vela, esportivos, de
ecoaventura, entre outros, como
prática para qualificar o visitante e
desenvolver uma forma de turismo
sustentável.

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece
acesse:
https://
c i r c u i t o l i t o r a l n o r t e . t u r. b r /
experiencias
Sobre o Circuito Litoral Norte
O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São
Paulo vem se consolidando como
referência neste segmento para o
Estado, apresentando uma gestão
integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).
O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a
satisfação do turista, com
consequente aumento do fluxo e da
permanência dos visitantes na região do Litoral Norte de São Paulo,
assim como a geração de trabalho,
renda e qualidade de vida.
Nessa retomada, o consórcio vem
realizando importantes parcerias
com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para
garantir o retorno das atividades
turísticas de forma segura e apoiar
o trade regional a se restabelecer
da melhor forma.

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

Parceria

Dose de reforço está
disponível a todos adultos
com 18 anos ou mais
Medida segue decisão do
governo estadual
A V igilância em Saúde de
Ubatuba recebeu no início da
tarde da quarta-feira, 17, o comunicado do governo estadual
autorizando toda a população
com 18 anos ou mais de idade a
tomar a dose adicional ou dose
de reforço da vacina contra a
Covid-19, desde que a segunda
dose ou a dose única tenha sido
tomada há cinco meses ou mais.
A dose de reforço vacina está
disponível nas unidades de saúde em dias específicos de vacinação contra a Covid-19. Os horários de cada unidade podem
ser conferidos na página

Polo de Ubatuba da
Faculdade do Comércio- FAC
é destaque no Estado
O diretor geral da FAC-SP
visitou as instalações na ACIU
e parabenizou a entidade pelo
1º lugar na campanha de
novembro

internet da Prefeitura de
Ubatuba.
A Secretaria de Saúde lembra
que pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer devem tomar a segunda dose 21
dias depois. Já quem tomou a

Astrazeneca deve receber a segunda dose 56 dias depois da
primeira e, no caso da Coronavac,
28 dias depois. É preciso apresentar os seguintes documentos:
documento com foto e carteira
de vacinação contra a Covid-19.

Encontro

Encontro discute economia
criativa e colaborativa no
Teatro Municipal
A nova lei de improbidade administrativa, consórcios públicos, financiamento coletivo,
prestações de contas, leis de incentivo à cultura e ao esporte
foram alguns dos temas debatidos na manhã desta quinta-feira, 18, no encontro “Gestões
Colaborativas e Economia Criativa: Caminhos para o desenvolvimento sustentável” realizado
no teatro Pedro Paulo Teixeira
Pinto.
O evento faz parte do Festival
de Artes Integradas (FAI) e da
Semana do Saber e do Sabor da
Cultura Caiçara que seguem
com programação até o próximo dia 21. A abertura oficial do
encontro contou com a presença do assessor especial de Planejamento e Fomento Econômico de Ubatuba, Thiago
Gigliotti, representando na ocasião a prefeita Flavia Pascoal; do
presidente da Fundart, Gady
Gonzalez; do secretário de Esportes e Lazer, Tiago Balio; do
vereador de Ubatuba, Eugênio
Zwibelberg; do vereador de
Caraguatatuba, Cristian Bota;
do coordenador geral do projeto, Edemilson José do Vale; do
diretor de convênio do Consórcio Intermunicipal Culturando,
Dudu Bolito; do diretor jurídico do Consórcio, Dr. Daniel
Gustavo Tercino; do diretor de
projetos do Consórcio, Luiz
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Mozzambani, entre outras autoridades da região.
Antes do início das palestras,
Thiago Gigliotti enfatizou a importância do encontro.
“Estamos vivenciando aos poucos a retomada econômica e
nada melhor do que falarmos
sobre gestões colaborativas e
economia criativa, principalmente como parte integrante de
um grande evento de cultura
como este, uma vez que cultura
é um importante agregador de
valores e todos os projetos ou
iniciativas que valorizem nosso
povo e cultura são sempre bemvindos”.
O vereador Eugênio Zwibelberg
falou sobre algumas leis municipais para o desenvolvimento
do turismo e leis que proporcionam cultura para a população.
“Sou totalmente solidário às

questões culturais, turísticas e
esportivas voltadas para a formação dos cidadãos. O turismo
move a economia local e a cultura registra as características do
nosso povo”, disse o vereador.
Em discurso, Dudu Bolito ressaltou os investimentos e a troca de experiências do evento.
“Esta é uma grande oportunidade para conhecer aspectos jurídicos e administrativos de eventos na área da cultura. O consórcio já possui 11 anos de existência e abrange várias cidades,
entre elas Ubatuba, trazendo
para o município projetos, programas, ações e parcerias importantes”. Bolito ressaltou ainda
que somente o FAI investiu cerca de R$ 250 mil na cidade e que
em 2021 o grupo conseguiu investimentos no montante de R$
1 milhão para Ubatuba.

Na sexta-feira, 19 de novembro, a Associação Comercial de
Ubatuba- ACIU recebeu os representantes da Faculdade do
Comércio da Rede das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo- a FAC.
A Faculdade do Comércio de
São Paulo (FAC-SP) tem como
objetivo a qualificação inovadora e inteligente do comércio, varejo e serviços, conectando e
preparando o profissional para
as novas demandas do mundo
digital.
A diretoria da ACIU fechou a
parceria em outubro deste ano
e trouxe para a cidade os cursos
reconhecidos pelo MEC de Gestão Comercial, Gestão de RH,
Sistemas para Internet e Gestão
de Logística. Os cursos são EAD,
tem a duração de 2 anos e para
associados da entidade a mensalidade é de R$129,50.
Sabendo que era uma necessidade para a cidade, os diretores
da ACIU não tinham dúvidas que
as inscrições seriam um sucesso, mas ficaram surpresos e muito satisfeitos quando o diretor
geral da FAC-SP, Wilson Victório
afirmou que Ubatuba se destacou no Estado ficando em primeiro lugar na campanha de
novembro.
O diretor geral gostou muito
das instalações da FAC na ACIU
e devido ao ótimo desempenho
da entidade, a presenteou com
palestras gratuitas que serão
ministradas por professores da
FAC (SP) que virão até a ACIU tratar dos mais variados temas durante todo o ano que vem.
Faculdade do Comércio
Mantida pelo Instituto Paulista
de Ensino Superior do Comércio
S/A, a Faculdade do Comércio de

O coordenador de Polos da FAC (SP)- Wellington Luís da Conceição, o diretor geral da FAC-SP- Wilson Victório, o presidente da
ACIU- Ahmad Barakat, o diretor da ACIU, Adriano Klopfer e o responsável pelo Polo de Ubatuba da FAC (SP), Maurício Benjamin
São Paulo (FAC-SP) tem como
objetivo a qualificação inovadora e inteligente do comércio, varejo e serviços, conectando e
preparando o profissional para
as novas demandas do mundo
digital.
A Faculdade do Comércio de
São Paulo (FAC-SP) é uma iniciativa da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP), entidade com
mais de 125 anos, independente de governos e sem fins lucrativos, dedicada à representação
dos empresários, empreendedores e à defesa da democracia e
da livre iniciativa.
Também é iniciativa da Federa-

ção das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo
(FACESP), entidade que congrega mais de 420 Associações Comerciais em todo o Estado de
São Paulo e que está presente
em um universo de 200 mil empresários e empreendedores associados.
Portanto, nossos alunos são
inseridos em um ambiente empresarial, desenvolvendo-se
como gestores e empreendedores que dominam as necessidades do mercado.
Para saber mais acesse: http:/
/www.facsp.com.br
Whatsapp (12) 99253 5962

Enem 2021

Secretaria de Educação de
Ubatuba informa novo local
de prova do Enem

Prevenção

Ubatuba é autorizada a incluir
profissionais da Educação
em dose de reforço
Foram disponibilizadas 500
doses para ação de rua
Professoras/es da Educação
Básica, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, secretárias de escola, diretoras e
vice-diretoras, coordenação
pedagógica, agentes administrativos, monitores e agentes
educacionais que tenham recebido a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há cinco meses ou mais poderão receber dose adicional ou de
reforço nesta quarta-feira, 17,
e quinta-feira, 18, em ação no
Calçadão do Centro de
Ubatuba que acontece a partir das 9 horas até o final das
doses do dia.
É necessário apresentar documento com foto, compro-

Alunos que deveriam prestar
o exame na EM Padre José de
Anchieta devem se dirigir à EE
Profª Aurelina Ferreira
vante de vínculo de trabalho
na área de educação e carteira de vacinação contra a
Covid-19 mostrando que tomou a segunda dose há cinco
meses ou mais.
A V igilância em Saúde de
Ubatuba explica que a autori-

zação obtida é para uso de
lote com 500 doses. Não há
definição do Estado ainda sobre se serão disponibilizadas
mais doses posteriormente.
Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

A Secretaria de Educação de
Ubatuba informa que os alunos que estão escalados para
realizar o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) na Escola Municipal Padre José de
Anchieta devem estar atentos
à mudança de local. Devido às
reformas realizadas nessa uni-

dade, o novo local para a realização da prova é a Escola Estadual Professora Aurelina
Ferreira, que fica na Rua América, 200, no bairro Estufa II.
Os alunos devem chegar com
antecedência. A previsão é
que os portões abram ao
meio-dia e fechem às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova no primeiro
dia, 21, é de 5 horas e 30 minutos – das 13 horas e 30 minutos às 19 horas. Já no se-

gundo dia, 28, a duração é de
5 horas.
É importante destacar que na
EM Anchieta haverá faixas informativas orientando as pessoas
que não estiverem cientes da
alteração. Além disso, a Educação vai disponibilizar transporte para levar os alunos que não
tiverem como se locomover ao
novo polo.
Fonte: Secretaria de Comunicação/PMU

INFORMANDO COM TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE HÁ 36 ANOS.

NOVO ENDEREÇO: RUA OLINTO DE CARVALHO, Nº 111 - CENTRO - UBATUBA-SP
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Imóveis

Representantes do gabinete e
de diversas secretarias da Prefeitura de Ubatuba participaram
na manhã da quarta-feira, 17, da
primeira Reunião de Planejamento e Acompanhamento do
Censo Demográfico 2022. Uma
primeira reunião havia acontecido em 2019, porém, devido ao
adiamento do Censo 2020 e à
pandemia de Covid-19, em
2021, o processo foi retomado
somente agora.
O encontro aconteceu de maneira virtual, pela internet, e foi
organizado pela Agência do IBGE
– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – de São Sebastião, em conjunto com a regional de São José dos Campos. A
reunião abordou o cronograma
do Censo Demográfico 2022, a
apresentação dos mapas e da
base territorial a ser visitada, o
processo de contratação e treinamento de recenseadores e
agentes censitários bem como
os mecanismos de apoio à divulgação do Censo.
“O Censo é um retrato profundo da população e de suas características socioeconômicas.
Mais que contar números, ele
traz um cenário sobre as condições em que vive a população,
onde vive e uma série de características que vão balizar as políticas públicas nos próximos 10
anos”, explicou Marcílio Quirino
de Oliveira Filho, coordenador
da Área Litoral Norte – Censo
2022 na agência do IBGE em São
Sebastião. A estimativa de número de habitantes também é
um item importante utilizado na
distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Domicílios a visitar
O Litoral Norte corresponde a
uma área de 1.941 km2 e serão
visitados cerca de 107.564 domicílios. Mais de 200 mil colaboradores serão contratados em
todo o Brasil e cerca de 380 no
Litoral Norte para esse trabalho.
Segundo o calendário apresentado, a previsão é a de realizar a
coleta de dados do Censo no
período entre junho e agosto de
2022 em todo o Brasil. Antes disso, haverá o processo seletivo
para contratação de agentes
censitário e recenseadores cujos
editais deverão ser divulgados
no início de 2022 bem como os
treinamentos da equipe.
A data de referência para coleta de dados é a noite de 31 de
maio para 1º de junho de 2022.
Em Ubatuba, a previsão é visi-

Uma pesquisa realizada pelo
CRECI/SP no Vale do Paraíba e Litoral Norte referente ao mês de setembro mostra um novo perfil nos
negócios fechados em relação à
venda e locação de imóveis usados
e de onde destaca-se:
- imóvel mais vendido custou até
R$ 400 mil; em agosto, R$ 300 mil
- financiamento de bancos aumentou de 42,62% para 65,63%
- casas responderam por 72% das
vendas em 16 cidades
- aluguel da maioria das novas
locações custa até R$ 1mil

tar 28.981 domicílios tendo
como referência as estimativas
de 2019 e projeções de migração. “Há uma grande expectativa com este Censo porque não
houve a contagem intermediária da população em 2016 por
questões orçamentárias. Assim,
temos um atraso de 12 anos na
contagem, dificultada ainda pela
pandemia”, agregou Oliveira Filho.
O IBGE também compartilhou
que o Censo será totalmente
informatizado e os recenseadores terão um mapa detalhado,
monitorado por satélite e GPS
em tempo real, o que diminui o
risco de fraude ou de falha de
cobertura na coleta do Censo.
Todos os agrupamentos
populacionais e unidades de
conservação da região já foram
mapeadas, inclusive as comunidades tradicionais residentes em
aldeias indígenas e quilombos,
bem como núcleos em áreas em
regularização.
Sigilo estatístico e apoio
Outro aspecto tratado na reunião foi a responsabilidade dos
participantes do grupo em relação ao sigilo estatístico, conforme estabelecido em lei. “Compete ao grupo entender a
metodologia do Censo e suas
bases conceituais. Não compete acompanhar recenseadores,
consultar, fornecer a terceiros
materiais ou interferir na
metodologia do IBGE. Também
não são divulgados dados individualizados que possam identificar pessoas ou empresas. Os
dados são divulgados somente
após serem agregados e tabulados”, complementou o coordenador da área Litoral Norte do
IBGE.
Na reunião foram abordadas as
necessidades de apoio tanto do
poder público quanto da sociedade civil para temas de logística
e mobilização da sociedade. Isso
inclui locais para treinamento da
equipe do IBGE, um ponto fixo
para os postos de coleta, apoio
com transporte aos territórios,
apoio na divulgação das diferentes etapas do processo e
mobilização de lideranças comunitárias.

Também foi apresentada a página
https://respondendo.ibge.gov.br/, que é onde
cada pessoa entrevistada irá
poder tirar dúvidas e identificar
se o recenseador é mesmo do
IBGE, evitando fraudes ou golpes.
Mais duas reuniões de planejamento e acompanhamento do
Censo 2022 estão previstas para
acontecer, uma entre junho e
agosto de 2022, durante coleta
de dados, e a última reunião a
partir de setembro de 2022, já
com resultados preliminares.
Segundo o IBGE, isso não impede que outras reuniões sejam
feitas a pedido da Prefeitura.
Outro tema da reunião foi o
Projeto IBGE Educa (https://
educa.ibge.gov.br/), voltado
para estudantes e educadores,
que busca aproximar alunos e
professores das informações sistematizadas pelo IBGE. O portal
traz propostas de atividades e
recursos para os professores e
conteúdos adequados para alunos de várias idades, com informações atualizadas e variadas
sobre as diversas realidades brasileiras.
“Pesquisas mostram que o investimento no Censo retorna em
até cinco vezes em benefícios
para a sociedade. Os dados são
valiosos e a política pública planejada faz economizar e distribuir igualmente os recursos
onde são mais necessários”,
completou Oliveira Filho.
Além do Gabinete da Prefeita,
estiveram presentes representantes das secretarias de Administração, Assistência Social,
Comunicação, Educação, Saúde
e da Fundart, bem como da Câmara Municipal, da Associação
Comercial de Ubatuba (Aciu), da
empresa de transporte municipal Verdebus e do Sebrae. A reunião contou também com a participação do vereador Jorge Ribeiro, presidente da Câmara
Municipal, e do gabinete do vereador Ita, bem como do capitão da Polícia Militar, Guilherme
Alves Aquino, e de representante da Polícia Ambiental.

As vendas de imóveis usados caíram 33,31% e a locação de residências encolheu 2,03% de agosto para
setembro em 16 cidades do Vale do
Paraíba e do Litoral Norte do Estado de São Paulo, como São José dos
Campos, Caçapava, Ubatuba e
Ilhabela.
Pesquisa feita com 64 imobiliárias e corretores desses municípios
pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São
Paulo (CreciSP) apurou que casas e
apartamentos de até R$ 400 mil foram os mais vendidos (59,1% do
total) e que os imóveis mais alugados foram os de até R$ 1 mil mensais (57,15%). Esses resultados mostram uma mudança de perfil desses mercados.
Em agosto, 64,28% das casas e
apartamentos mais vendidos tinham preço final de até R$ 300 mil
e 58,06% das locações foram de
imóveis com aluguel mensal de até
R$ 1.250,00.
“A predominância das vendas de
imóveis mais caros em setembro se
refletiu no volume vendido, mas
essa mudança em relação ao que
aconteceu em agosto parece ser
episódica e provavelmente não indica alteração permanente no perfil desse mercado, até porque não
há evidência de crescimento da renda das famílias dessas cidades”, afirma José Augusto Viana Neto, presidente do CreciSP.
A pesquisa mostra claramente,
segundo ele, que esse crescimento
das vendas de imóveis mais caros
foi ancorado na expansão dos financiamentos bancários, que passaram
de 42,62% em agosto para 65,63%
em setembro, “o que dá suporte a
bancar a compra de um imóvel mais

Divulgação

Encontro abordou
cronograma, estágio dos
preparativos e necessidades
de apoio

Foto: Agência IBGE

Prefeitura de Ubatuba
Venda de imóvel usado
participa de reunião do IBGE
cai 33% e locação 2% no
sobre o Censo 2022
Vale do Paraíba e Litoral Norte

caro, maior e mais bem localizado”.
Viana Neto destaca ainda que as
imobiliárias e corretores não registraram em setembro venda de imóveis com preço até R$ 100 mil ao
passo que triplicaram as de imóveis
na faixa entre R$ 301 mil e R$ 400
mil (de 7,14% para 22,73%) e duplicaram as da faixa entre R$ 401
mil e R$ 500 mil (de 7,14% para
18,18%).
Houve crescimento das vendas
também de imóveis nas faixas de
preços entre R$ 501 a R$ 600 mil
(de 2,38% para 4,55%); entre R$
901 mil a R$ 1 milhão (de 2,38%
para 4,55%) e acima de R$ 1 milhão
(de 2,38% para 4,55%). Em
contrapartida, imóveis com preço
entre R$ 201 mil e R$ 300 mil tiveram participação nas vendas reduzida de 30,95% para 13,64%,
percentual que caiu de 28,57% para
22,73% nos da faixa entre R$ 101 e
R$ 200 mil.
Casas lideram vendas
As 92 imobiliárias e corretores
consultados pelo CreciSP nas 18 cidades do Vale do Paraíba e Litoral
Norte venderam mais casas (72%)
do que apartamentos (28%) e a
maioria situada em bairros nobres
(39,29%). São também do padrão
construtivo luxo a maioria deles
(45,71%).
As dimensões e características das
casas vendidas revelam que são de
um segmento de maior valor: 50%
delas têm 3 dormitórios, 57,14%
têm duas vagas de garagem e
35,75% têm área útil entre 101 e
200 metros quadrados.
Já entre os apartamentos, 75%
têm entre 51 e 100 metros quadra-

dos e os de 2 dormitórios somaram
75% das unidades vendidas, mesmo
percentual dos que contam com
uma vaga de garagem.
Aluguel mais barato
As 64 imobiliárias que responderam à pesquisa do CreciSP alugaram
em setembro mais casas (84,62%)
do que apartamentos (15,38%) nas
16 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte onde atuam.
A queda de 2,03% no número de
locações em setembro foi acompanhada de uma redução no valor
médio dos novos aluguéis - em setembro, 57,15% das novas locações
têm aluguel mensal de até R$ 1 mil
e, em agosto, 58,06% estavam na
faixa de até R$ 1.250,00.
Aluguel menor, imóveis mais simples: 42,42% dos alugados em setembro são do padrão construtivo
standard e 50% estão em bairros de
periferia. As casas são, na maioria
(41,18%), de 2 dormitórios com
área útil de até 50 metros quadrados (35,29%) e contam com duas
vagas de garagem (41,18%).
A pesquisa CreciSP também constatou que todos os apartamentos
alugados em setembro nesses municípios têm 2 dormitórios, uma
vaga de garagem e área útil entre
51 e 100 metros quadrados (75%
deles) e até 50 m2 (25%).
A pesquisa CreciSP foi feita com
64 imobiliárias e corretores das cidades de Bananal, Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela,
Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba,
Santa Branca, Santo Antonio do Pinhal, São José dos Campos, São Sebastião, Taubaté e Ubatuba.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Entretenimento

Shows gratuitos na Praça de Eventos
de Ubatuba marcam programação do
FAI neste final de semana
Festival de Artes Integradas
(FAI) vai até domingo, 21, e tem
especial Consciência Negra
A programação do Festival de Artes Integradas (FAI), em Ubatuba,
continua durante todo o fim de semana. As atividades são todas gratuitas e incluem oficinas nos
quilombos da Caçandoca e do
Itamambuca, contação de histórias
e vivências da culinária dos povos
tradicionais indígenas, quilombolas
e caiçaras, além de shows de bandas locais.
Na sexta-feira, 19, a Praça de
Eventos é palco de Batalha de Rimas além de show da cantora Thai
e das bandas DTPK Crew e Praieira
a partir das 19h30.
E quem perdeu pode aproveitar
no sábado e domingo.
Confira a programação completa
de sexta, 19, a domingo, 21, que
marca também a Semana da Consciência Negra:
Dia 20 – sábado
Local: Praça de Eventos de
Ubatuba na Avenida Iperoig
9h e 15h – Oficina prática “Cabelo Afro com Consciência”, com
Céllia Nascimento e transcistas (tenda)

20h – Vivência Saberes e Sabores.
Preparo ao vivo de culinária
Quilombola (tenda)
19h – Pocket Show e Palestra com
Céllia Nascimento
Dia 21 – domingo
Local: Praia do Perequê-Açu (em
frente ao Rancho Caiçara
8h30 – 1ª Corrida de canoas da
“Semana do Saber e do Sabor da
Cultura Caiçara”
Local: Praça de Eventos de
Ubatuba da Avenida Iperoig

18h – Vivência Saberes e Sabores.
Preparo ao vivo de culinária caiçara
(tenda)
19h – Elogios à morte: Leitura Dramática de Contos, Crônicas e Poesias 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 Consciência Negra
22h – Show Banda Engrennagem
Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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