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Todos postos de saúde
de Ubatuba atenderão

casos de síndrome gripal
Foto : Melissa Schirmanoff

A partir da próxima
segunda-feira, dia 10, todos
os postos de saúde de
Ubatuba atenderão das 13h
às 17h os casos de síndrome
gripal. Com a expansão dos
atendimentos, o posto de
retaguarda instalado no

Centro de Especialidades
Médicas, o Postão, será
desativado.  A nova medida
de expandir os atendimentos
de síndrome gripal prevê
mais agilidade nas consultas,
sem que o paciente tenha
que se locomover em

grandes distâncias. O objetivo
é que as pessoas procurem os
postos de saúde mais
próximos de suas residências
ao apresentarem sintomas
leves de gripe ou resfriado.
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Proprietários de veículos de Ubatuba
com placa Mercosul devem

comparecer à Emdurb para retirada
de cartão de isenção

Com o intuito de diminuir
transtornos de cancelamento
de notificações emitidas
pelos colaboradores da Zona
Azul às pessoas que possuem
veículos registrados em
Ubatuba com placa
Mercosul, a Emdurb de
Desenvolvimento Urbano
(Emdurb) criou uma
alternativa: o proprietário
deve comparecer à sede da
instituição para efetuar um
cadastro e pegar um cartão
da Zona Azul para fixar no
painel do carro, identificando

que o automóvel está
registrado no município. Por
Lei, os veículos com placas de

Ubatuba são isentos da Zona
Azul nas praias.
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Emdurb arrecada R$ 753 mil
com Zona Azul em 19 dias

Um total de R$ 753.548,00
foram arrecadados com a
Zona Azul do dia 16 de
dezembro de 2021 até esta
terça-feira, dia 3 de janeiro,
com o início da cobrança da

taxa pela Emdurb – Empresa
Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano. O valor
corresponde a 57.712
cartões vendidos no mesmo
período.

A informação está
disponível no Portal da
Transparência da autarquia é
atualizado semanalmente.

Matéria na pág. 3

Prefeitura de Ubatuba prorroga
inscrição de processo seletivo

para estagiários
A Prefeitura de Ubatuba, por

meio do Centro de Integração
Empresa Escola (CIEE),
prorrogou o prazo de inscrição
para o processo seletivo de
estagiários até o dia 31 de
janeiro. Interessados podem
participar de maneira online
pelo site www.cieee.org.br e,
no momento do cadastro, o
candidato estará apto para
responder o questionário para
análise curricular.

Detalhes na pág. 6

IBGE prorroga inscrições de
processo seletivo para 386 vagas

temporárias no Litoral Norte
O Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE)
prorrogou até às 16 horas do
dia 21 de janeiro as inscrições
para o processo seletivo
simplificado visando o Censo
Demográfico 2022. Para o
Litoral Norte, são 386 vagas
para os cargos de Agente
Censitário Municipal, Agente
Censitário Supervisor,
Recenseador e Agente
Censitário de Administração e
Informática, este último com
inscrições até 10 de janeiro.

Em Ubatuba, serão
contratadas um total de 106
pessoas. A função que oferece

o maior número de vagas é a
de Recenseador (93 vagas). Já
para Agente Censitário
Municipal - ACM há 02 vagas e

para Agente Censitário
Supervisor - ACS, 11 vagas.

Detalhes na pág. 6

Editorial - Réveillon selvagem - Pág. 2

F
o

to
 :

 A
rq

u
iv

o
/P

M
U



Página 2 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 08 e 09 de janeiro de 2021

Editorial GastronomiaEducação

Jornal A Cidade, há 36 anos
levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

A cidade reclama

Não é de hoje que aglomera-
ções noturnas perturbam os mo-
radores de alguns bairros de
Ubatuba. Praia Grande, Itaguá,
Cruzeiro, Pista de Skate, fre-
quentemente surgem nas redes
sociais, aos finais de semana,
como cenários para badalações
madrugada adentro.

Veículos com som alto, motos
em aceleração constante e uma
aglomeração de pessoas tiram o
sossego daqueles que nas ime-
diações querem descansar.

Essa conduta que perturba o
sossego não é exclusividade de
Ubatuba, nem das cidades turís-
ticas ou litorâneas. Ela tem ocor-
rido em praticamente todas as
cidades há algum tempo e sem
dúvida há dificuldades em extin-
gui-las por parte das autoridades
que podem e devem coibir qual-
quer ato delituoso.

E tem um detalhe importante
que merece destaque: a grande
maioria dos participantes desses
eventos que começam tarde da
noite e seguem madrugada
adentro são moradores da cida-
de.

Mas o grande problema dessas
confraternizações são as atitu-
des. Som alto bem além do per-
mitido, exibições de acrobacias
de moto além de estouros e ace-
lerações repetidas com presen-
ça de uma galera que assiste a
tudo isso ingerindo álcool e ou-
tras substâncias capazes de alte-
rar o estado de consciência nor-
mal.

Foi um cenário desses de
“quanto mais insano melhor”
que marcou o início de 2022 de

Réveillon selvagem
muitos jovens no Itaguá até as
5h30 da manhã do primeiro dia
do ano e gerou uma onda de
protesto dos moradores para
que as autoridades coíbam tais
ocorrências.

Com uma semelhança incrível
às cerimônias de conclamação
de um novo líder em povos sel-
vagens, em que a demonstração
de força física e coragem falam
mais alto na eleição do novo co-
mandante, os jovens se exibem
com o que podem sem se preo-
cupar com mais nada.

E como não pode faltar uma
fogueira nos rituais das tribos,
teve até uma em plena avenida.
Uma moto queimava em cha-
mas abandonada no meio da via
enquanto um indivíduo empina-
va outra ao lado. Bem próximo,
as pessoas passavam para lá e
para cá como se fosse tudo nor-
mal.

O barulho era além do normal
e tolerável, tanto quanto as ati-
tudes registradas tanto que bem
próximo desse fluxo aglomera-
do uma mulher foi encontrada
caída atrás de um quiosque com
um tiro na cabeça. O primeiro
homicídio do ano na cidade.

Os moradores reforçam que
essa não é a cidade de
“Ubatuba que queremos” e pe-
dem mais segurança, mais po-
liciamento e combate a essas
aglomerações.

O ano está só começando e
não podemos esquecer que
além de muitos finais de sema-
na, logo vem o Carnaval.

Melissa Schirmanoff

Mulheres 31

Ano novo vida nova?
Será?
Coisas novas só acontecem quando realmente encaramos nos-

sa real condição, e identificamos o que precisa sair e o quere-
mos que entre realmente.

O que mais fazemos são listas de desejos e entra ano sai ano,
as listas permanecem firmes... Mas o que realmente você tem
vivido?

O ano só será realmente novo, quando você decidir viver coi-
sas novas, deixando velhos hábitos para trás. As maneiras de
pensar que só te paralisam, precisam ser modificadas.

Faça do seu ano realmente novo.
Viva coisas novas

“O vídeo de uma câmera de segu-
rança mostra o momento em que
cinco crianças correm pela rua e
uma delas atira uma pedra contra o
portão de uma casa.

Detalhe: é uma garota que arre-
messa a pedra. Em seguida, saem
gritando, rindo e correndo. Um ca-
chorro os seguem e parece se es-
pantar com o que vê.

Essa não é a primeira vez. Além de
pedras elas arremessam pedaços de
madeiras, de azulejos e até bombas.
Também são capazes de amassar o
portão com tanta porrada que dão.

Jogam pedras sobre o telhado do
Tancredo, em sacadas de
apartamentos...ou seja, não é em
um único lugar que agem. As redon-
dezas do Parque Guarani que o diga!

Preferem a noite e às vezes duran-
te o dia, final de tarde. Se forem se-
guidas logo após os seus arremes-
sos, pulam o muro de trás do Postão
e ficam ali escondidos na escuridão.

Cadê os pais dessas crianças? Edu-
cação e respeito não sabem o que
é não.

Falam palavras de baixo calão e
arrisco dizer que não tem futuro
não! Coitada das professoras da Es-
cola Anchieta...

A Polícia Militar já foi acionada
mais de uma vez e agora só falta a
identificação”.

Vândalos mirins

ORÇAMENTO DE EDITAL DE JUSTIÇA

acidadeubatuba@gmail.com

O texto acima foi publicado acom-
panhado do vídeo mencionado por
uma moradora da região Central de
Ubatuba, em sua página na rede
social e revelou uma triste realida-
de: vários moradores de outros
bairros tem enfrentado situação
semelhante com crianças jogando
pedras nas casas, dando porrada
em portões e até importunando
moradores com buzinas estriden-
tes, destruição de placas de sinali-
zação recém instaladas pela
Infraestrutura urbana da cidade,
entre outros atos de vandalismo.

O que está acontecendo com es-
sas crianças?

Não podemos aceitar isso como
o novo normal de nossa sociedade.

Só porque são crianças não po-
dem sair por aí armados com paus
e pedras destruindo o patrimônio
público e nem o privado.

Imagina quando crescerem um
pouco mais...

Infelizmente não dá para tolerar.
Estamos ficando cada vez mais

reféns da violência, da falta de edu-
cação, da selvageria, e da falta de
respeito. Estamos prisioneiros em
nossas casas.

Estamos, mas assim não podemos
permanecer!

Melissa Schirmanoff

Acesso ao aprendizado da

linguagem de programação

amplia a criatividade, pensa-

mento crítico e matemático,

além da capacidade de

resolução de problemas

Por Roberto Moreno

Já faz algumas décadas que
existe um consenso sobre a im-
portância de apresentar crianças
e adolescentes desde cedo à lín-
gua inglesa. Mais do que
prepará-las para o mercado de
trabalho, esse aprendizado tem
como foco permitir que elas con-
sigam participar de uma rede
global de troca de conhecimen-
tos e cultura. Sabe-se, também,
que o aprendizado de uma nova
língua na primeira infância acon-
tece de maneira mais fácil e es-
timula o cérebro, desenvolven-
do a criatividade, o raciocínio e
a capacidade de concentração.
Tudo isso também pode ser dito
da programação.

Quando uma criança tem aces-
so ao aprendizado da linguagem
de programação e, desde nova,
aprende a criar jogos e
aplicativos, ela está desenvol-
vendo muito mais que uma com-
petência técnica que já é muito
demandada pelo mercado de
trabalho — pesquisas demons-
tram que a busca por profissio-
nais do setor cresceu mais de
600% só em 2020. Ela tem a
chance de ampliar sua
criatividade, o pensamento crí-
tico e matemático, além da sua
capacidade de resolução de pro-
blemas. E por que isso importa?

Segundo uma previsão do
Institute for the Future, uma or-
ganização fundada no Vale do
Silício e que desde 1968 mapeia
as principais tendências para o
futuro, 85% das profissões que
os estudantes do ensino superi-
or terão até 2030 sequer exis-
tem no momento. Esse dado
não se trata somente sobre o
mercado de trabalho, porque
revela muito sobre as imensas
transformações em todos os
âmbitos da vida nas próximas
décadas.

Com base em projeções como
essa, é possível afirmar que o fu-
turo trará grandes novidades e
possibilidades que não somos
nem capazes de imaginar e que
a única certeza é que será preci-
so, mais do que nunca, muita

Seu filho já sabe
programar? Se não,
comece a prepará-lo

para o futuro

adaptabilidade e resiliência para
navegar por esses novos tem-
pos. E o contato com a progra-
mação desde cedo abre uma
porta justamente para esses
skills que serão tão imprescindí-
veis no futuro.

Assim como inglês, que se mos-
trou uma habilidade cujo impac-
to vai muito além do mercado
de trabalho e influencia os livros
que se lê, as séries e filmes que
se assiste e até mesmo as via-
gens e relacionamentos, a pro-
gramação tem um potencial ta-
manho que as consequências
positivas poderão ser observa-
das por toda a vida, indepen-
dentemente da profissão que o
jovem que a aprende optar por
seguir.

Diversos países ao redor do
mundo já notaram isso e inclu-
sive incluíram esse ensino sem
suas grades curriculares oficiais.
O Reino Unido, por exemplo,
desde 2013 ensina codificação
para crianças a partir dos 5 anos.
Já na Austrália, os princípios da
programação são ensinados a
partir dos 10 anos. No Brasil, ain-
da caminhamos a passos lentos
nessa direção. A partir de 2022,
o novo ensino médio do país
tem o desafio de trabalhar as
competências ligadas ao uso,
compreensão e criação de
tecnologias digitais.

No entanto, é importante que
a decisão a respeito desse
aprendizado na vida das crian-
ças e adolescentes não fique
apenas na mão das escolas, e
esteja no radar também dos
pais. O envolvimento deles é
crucial para promover interesse
e curiosidade dos jovens a res-
peito desse novo conteúdo que
será tão importante para o fu-
turo.

 Roberto Moreno é diretor pe-
dagógico da BYJU’S
FutureSchool Brasil. Executivo
bilíngue experiente em gestão
educacional e planejamento.
Apaixonado por educação,
Roberto teve a oportunidade de
estudar em algumas grandes ins-
tituições que influenciaram seu
desenvolvimento pessoal e pro-
fissional. Tem MBA pela IESE
Business School - Universidade
de Navarra e é formado em en-
genharia pelo Instituto Militar
de Engenharia (IME, Exército
Brasileiro), Rio de Janeiro.

Personal Chef

Estudante de Nutrição

Roberta Manoela

WhatsApp

(12) 99621-1 755

contrate@chefroberta.com.br

A vida é assim, segundo após
segundo, minuto após minuto,
hora após hora, dia após dia,
mês após mês, ano após ano… E
assim, o fim e o início parecem
não ter uma divisão muito bem
definida.

Há quem determina “seu fim e
seu início” para justificar um
(re)começo, aquela velha histó-
ria de prometer começar a se
exercitar na segunda feira depois
de passar o final de semana dei-
tado, só andando para ir ao ba-
nheiro, ou então, deixar para
começar no início do próximo
ano uma dieta saudável, justifi-
cando o motivo por estar se ali-
mentando mal no último mês.

A questão é que tudo isso é
cíclico, a divisão imaginária para
determinar o final de um perío-
do e o início de outro, são ape-
nas dados para contabilidade
afim de classificar a burocracia
determinada pela sociedade.
Seu corpo entende mais os en-
contros afetivos trazidos por es-
sas datas do que necessariamen-
te os números, então, não espe-
re essa tal linha passar para di-
zer ao seu corpo o que fazer, seja
constante, se permitindo parti-
cipar de bons momentos e no
dia seguinte, continuar como se
nada tivesse acontecido.

Janeiro, um mês quente e chu-
voso, traz uma sensação de liber-
dade. Aproveite essa liberdade
para fazer por você, o que só
você pode fazer por você: se cui-
de! E nada melhor que uma
saladinha fresquinha, que na
verdade é uma refeição comple-
ta, cheia de fibras e saúde.

Salada de legumes, frango, fo-

lhas verdes e hômus

Ingredientes

100g de grão de bico cozido
100g de peito de frango cozido

e desfiado
50g de cenoura cozida em cu-

bos
50g de abobrinha cozida em

cubos
50g de brócolis cozido
1 tomate picado em cubos
3 folhas de alface americana

picada em tiras
2 limões
1 dente de alho
Gergelim torrado
Folhas de hortelã
Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o frango, a cenoura, a
abobrinha, o brócolis, o tomate

Mais um ano novo, de novo!

e a alface num prato e reserve.
Bata no liquidificador o grão de
bico, o dente de alho, o suco dos
limões, azeite e sal. O hômus ori-
ginalmente é uma pasta, mas
aqui ele vai servir de molho para
a salada, então o ideal é que fi-
que com uma consistência mais
molinha. Coloque em cima da
salada para temperar, salpique
gergelim e folhas de hortelã.

Dicas:

– Diversifique as folhas, vale até
espinafre fresquinho. Se quiser
mais frescor, acrescente pedaços
de fruta como manga, abacaxi,
morango, abacate ou até mesmo
melão.

– No lugar do grão de bico,
pode ser usado feijão fradinho,
lentinha, ervilha, faça o teste.

– Troque os brócolis por berin-
jela e acrescente um pedaço de
pimentão no hômus, fica sensa-
cional.

– Se preferir outra fonte de pro-
teína animal, use ovos cozidos,
peixe grelhado, atum, sardinha.

– E se você for vegano, use tofu
ou proteína de soja.

É isso aí, bom apetite e feliz ano
novo, de novo!

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

RESPEITE O TRÂNSITO,
SEJA RESPONSÁVEL, PEDALE

COM MUITA ATENÇÃO.
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Expansão dos atendimentos

começa na segunda-feira (10)

e prevê mais agilidade e

menos aglomerações

A partir da próxima segunda-
feira, dia 10, todos os postos de
saúde de Ubatuba atenderão
das 13h às 17h os casos de
síndrome gripal. Com a expan-
são dos atendimentos, o posto
de retaguarda instalado no Cen-
tro de Especialidades Médicas,
o Postão, será desativado.  A
nova medida de expandir os
atendimentos de síndrome
gripal prevê mais agilidade nas
consultas, sem que o paciente
tenha que se locomover em
grandes distâncias. O objetivo é
que as pessoas procurem os pos-
tos de saúde mais próximos de
suas residências ao apresenta-
rem sintomas leves de gripe ou
resfriado.

A enfermeira da equipe de co-
ordenação da Atenção Básica,
Glaucia Wirthmann, explica que
todos os postinhos funcionarão
normalmente no período da
manhã e somente à tarde esta-
rão voltados para casos de
síndrome gripal, com funciona-
mento de segunda a sexta-feira.
A única diferenciação será no
Posto do Ipiranguinha, que por
conta de ter um Pronto Atendi-
mento, os casos de gripe serão
acolhidos no próprio PA. Nos
postos que não possuem médi-
cos todos os dias, os moradores
devem procurar por consultas
na Santa Casa ou nos PAs nos
dias em que não houver equipe
médica no local.
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Saúde

Disque 190
Ajude a Polícia a ajudar você!

Todos postos de saúde de
Ubatuba atenderão casos

de síndrome gripal

“Esta foi a melhor solução en-
contrada para descentralizar os
atendimentos e desafogar a San-
ta Casa. De manhã, as unidades
realizam a demanda geral, com
acolhimento de gestantes,
hipertensos, puericultura e con-
sultas previamente agendadas,
e no período da tarde, os
postinhos ficam exclusivamente
para atendimentos de síndrome
gripal”, explicou a enfermeira.

A preocupação com os aten-
dimentos se dá pela amplia-
ção dos casos de gripe causa-
da pela variante H3N2 do ví-
rus Influenza e que se espa-
lhou por todo o país. O vírus
é facilmente transmitido entre
pessoas por meio de gotículas
liberadas no ar quando a pes-
soa gripada tosse ou espirra.
Até o momento, Ubatuba re-
gistrou cinco casos confirma-
dos laboratorialmente de
H3N2.

“ Vale ressaltar  que os
postinhos serão para atendi-
mentos de sintomas leves de
gripe ou resfriado, as pessoas

que apresentarem desconfor-
to respiratório ou outros sin-
tomas mais graves devem pro-
curar a Santa Casa ou os Pron-
tos Atendimentos da
Maranduba e Ipiranguinha.
Menores de 5 anos também
devem procurar atendimento
diretamente no hospital”,
enfatizou Glaucia, ressaltando
ainda que as fichas para con-
sultas serão abertas até às
15h30, para que todos rece-
bam atendimento dentro do
horário estipulado.

Os principais sintomas de
H3N2 são febre, inflamação na
garganta, calafrios, perda de
apetite, irritação nos olhos,
vômito, dores articulares, tos-
se, mal-estar e diarreia. Para
se prevenir é preciso seguir os
mesmos cuidados para evitar
a Covid-19,  como dis-
tanciamento físico, uso de
máscara e higienização corre-
ta das mãos.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Golpe do emprego

O ano passado não foi fácil para
Mariana Domin. Depois de pe-
gar covid-19 e ter sequelas agra-
vadas pela sua diabetes, a jorna-
lista de São Bernardo do Campo
(SP) entrou para a lista das mi-
lhões de pessoas que perderam
o emprego na pandemia. Como
se não bastasse, quase foi alvo
de um golpe antigo, mas que
voltou com tudo: o da falsa vaga
de emprego.

Nesse tipo de golpe, as vítimas
são orientadas a fazer pagamen-
tos para participarem de cursos
de atualização, palestras e até
para se cadastrar em banco de
vagas.

“Quando veio o boleto em
nome de uma pessoa física, des-
confiei. Aí tentei negociar o dia
de pagamento para enrolar. A
pessoa então sugeriu que eu
pagasse por Pix. Nessa hora, vi
que era golpe”, contou a jorna-
lista.

A falsa vaga parecia idônea e
foi encontrada em um grupo de
profissionais de sua classe no
Facebook. Mariana seria contra-
tada para trabalhar como
gerenciadora de mídias em um
hospital – mas antes teria que
pagar para fazer um curso antes
da admissão.

“Mandaram um feedback di-
zendo que eu havia sido apro-
vada para a vaga, mas precisa-
ria fazer um treinamento para
lidar com questões hospitalares.
Se eu, que sou jornalista, quase
caí nessa, imagina outras pesso-
as. Fiquei abalada”, contou
Mariana, que não fez o paga-
mento.

Os golpistas tentam se aprovei-
tar da fragilidade das pessoas
que estão sem emprego.
Caroline Azevedo, coordenado-
ra de RH, explica que empresas
regulares e sérias não exigem
pagamentos de nenhum tipo
para fazer a seleção ou a admis-
são de candidatos. “Não existe
isso de pagar para processo se-
letivo ou curso. Se acontecer,
caia fora”, orienta a especialis-
ta.

Como se defender?

Para se certificar de que aque-

Criminosos enganam
desempregados com falsas vagas

la oportunidade de trabalho é
verdadeira, o interessado deve
consultar o site da empresa e
suas páginas em redes sociais
como Facebook e LinkedIn. Al-
gumas divulgam novas vagas em
centros de apoio ao trabalhador
ou em jornais.

“Verifique se a vaga tem um
telefone e e-mail da empresa. Se
entrarem em contato por
WhatsApp, desconfie. Não que
a vaga não possa ser verdadei-
ra, mas os golpes circulam mais
por WhatsApp”, afirma Caroline.
“Quando eu faço contratações,
ligo, marco entrevista e vou
mostrando aos poucos como
funciona a empresa. Jamais
peço para pagar alguma coisa.”

Segundo a especialista, os can-
didatos também devem tomar
cuidado com os dados que for-
necem ao suposto selecionador.

“Pedir o número do CPF tam-
bém é sinal de golpe. A empre-
sa não precisa dele para fazer
entrevista. Ela vai pedir os da-
dos se o candidato for selecio-
nado, na contratação, não an-
tes”.

O perito Wanderson Castilho,
especialista em crimes eletrôni-
cos, endossa que a ferramenta
mais usada em fraudes online
atualmente é o WhatsApp.

“A melhor arma contra esse
golpe não é antivírus ou firewall:
é informação. Se chegar [a ofer-
ta], fique com o pé atrás, per-
gunte e pesquise antes de fazer
qualquer adesão. Todas as víti-
mas falam ‘ah, se eu soubesse’.
Só a informação pode defen-
der”, afirmou Castilho.

Adolescentes são alvos fáceis
Adolescentes em busca do pri-

meiro emprego estão entre os
alvos preferidos dos golpistas.
Vulneráveis, eles envolvem os
pais, que acabam baixando a
guarda. A confeiteira Raquel de
Oliveira Santos, de Ribeirão das
Neves, na região metropolitana
de Belo Horizonte, teve um pre-
juízo de R$ 390.

“Ligaram para minha filha de
16 anos marcando entrevista.
Ela estava doida para trabalhar.
Era uma escola de inglês, disse-

ram que ela tinha potencial, mas
não tinha qualificação e teria
que fazer o curso. Assinei e pas-
sei no cartão de crédito a entra-
da”, contou Raquel.

Ela só se deu conta de que o
que havia acontecido não era
correto ao chegar em casa. “Deu
aquele estalo: ‘não existe pagar’.
Mas naquele momento, na esco-
la, só olhava para a minha filha
que queria trabalhar. Ficou cha-
teada, na ilusão”, lamentou a
mãe.

Raquel não conseguiu reaver a
entrada paga, teve dificuldade
de cancelar as parcelas seguin-
tes e ainda pagou 10% de multa
por cancelar o suposto curso.

“Depois encontrei na internet
várias reclamações do mesmo
tipo sobre a escola. As lições que
ficaram: nunca passar o telefo-
ne de ninguém, pois achamos
que foi assim que ligaram para
ela, e não fornecer o cartão de
crédito sem pensar”.

Abordagem pode ser até para

a prostituição

Falsas ofertas de trabalho em
que empresas abordam os in-
teressados podem ser a isca
para outros cr imes,  diz
Caroline Azevedo. “Quando
entram em contato com can-
didatos, há mais chances de
haver algo errado, até mesmo
aliciamento para a prostitui-
ção”, alerta a coordenadora de
RH. “Esses golpes aumenta-
ram muito na pandemia e são
mais comuns nas redes soci-
ais.”

A analista de mídias sociais
Regiane Lambert, de São Paulo,
também ficou desempregada na
pandemia e procurou oportuni-
dades em promoção de eventos.
Em uma das abordagens, achou
estranho o pedido da suposta
empresa.

“Era uma vaga para promotora
de eventos. Fiz o contato e me
pediram para enviar foto de cor-
po. Questionei se esse era o pro-
cesso correto de avaliação e me
bloquearam na hora”, contou
Regiane.

Zona Azul

Sistema de Transparência da

autarquia é atualizado

semanalmente

Um total de R$ 753.548,00 fo-
ram arrecadados com a Zona
Azul do dia 16 de dezembro de
2021 até esta terça-feira, dia 3
de janeiro, com o início da co-
brança da taxa pela Emdurb –
Empresa Municipal de Desen-
volvimento Urbano. O valor
corresponde a 57.712 cartões
vendidos no mesmo período.

A informação está disponível
no Portal da Transparência, no
endereço: https://transparen-
cia.emdurb.ubatuba.sp.gov.br/
zonaAzul/zonaAzul.php

O sistema é alimentado uma
vez por semana com as informa-
ções de arrecadação da semana
anterior. Desde 16 de dezembro,
a Zona Azul está sendo adminis-
trada pela Emdurb. A Prefeitura
de Ubatuba, por meio da Secre-
taria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Social, trabalha
na licitação para definir empre-
sa que administrará a cobrança
e que deverá informatizar todo
o sistema de pagamento.

Emdurb arrecada R$ 753 mil com Zona Azul em 19 dias

O valor da Zona Azul cobrado
para o estacionamento rotativo
na região central de Ubatuba é
R$ 2,00 a hora. Já o valor nas
praias para veículos com placa
de outros municípios é de R$
20,00 pelo período de 12 horas
desde o dia 1º de janeiro. A co-
brança da Zona Azul funciona
das 7h às 19h e abrange atual-
mente as praias do Perequê-
Açu, Itamambuca, Félix,
Prumirim, Praia Grande,
Maranduba, Sapê, Lagoinha,
Lázaro, Enseada, Toninhas e
Tenório.

Proprietários de imóveis regu-

larizados em Ubatuba, mas com
carros registrados em outro mu-
nicípio, podem solicitar isenção
da Zona Azul nas praias. Para
usufruir do benefício é necessá-
rio fazer cadastro junto à
Emdurb, localizada na Avenida
Iperoig, 214, no Centro, compro-
vando a propriedade do imóvel
e que também está em ordem
com os tributos municipais. Com
a aprovação do cadastro é emi-
tido um documento que deve
ser fixado no painel do veículo e
que garante a isenção.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Isenção Zona Azul São Sebastião

Denúncia

Recurso evita notificação e

cobrança equivocada dos

agentes

Com o intuito de diminuir
transtornos de cancelamento de
notificações emitidas pelos co-
laboradores da Zona Azul às pes-
soas que possuem veículos
registrados em Ubatuba com
placa Mercosul, a Emdurb de
Desenvolvimento Urbano
(Emdurb) criou uma alternativa:
o proprietário deve comparecer
à sede da instituição para efetu-
ar um cadastro e pegar um car-
tão da Zona Azul para fixar no
painel do carro, identificando
que o automóvel está registra-
do no município. Por Lei, os veí-
culos com placas de Ubatuba
são isentos da Zona Azul nas
praias.

Para retirar o cartão, basta
comparecer à sede da Emdurb,
que fica na av. Iperoig, np  214,
Centro, e apresentar o docu-
mento do carro. O procedimen-
to é rápido, gratuito e
desburocratizado

De acordo com o presidente da
Emdurb, Josué Gulli, um novo

Proprietários de veículos de Ubatuba
com placa Mercosul devem

comparecer à Emdurb para retirada
de cartão de isenção

sistema visando informatizar a
Zona Azul está sendo avaliado
pela Prefeitura para corrigir essa
e outras falhas com intuito de
deixá-la mais eficiente e trans-
parente.

“Enquanto isso, infelizmente,
dependemos do sistema manu-
al em que os agentes abordam
as pessoas com seus veículos e
o motorista precisa demonstrar
que seu carro é de Ubatuba ou,
algumas vezes, o carro é estaci-
onado e, quando o motorista
retorna, é surpreendido com a
notificação, mesmo que uma vez
demonstrada a origem do veícu-
lo a notificação seja imediata-

mente cancelada. O cartão vai
funcionar como prevenção às
notificações equivocadas.

A Zona Azul está em um proce-
dimento transitório sob a admi-
nistração temporária da Emdurb
há pouco mais de 20 dias. Du-
rante este período, de forma iné-
dita, foi implantado um sistema
de transparência da Zona Azul
para que toda a população pos-
sa acompanhar o valor arreca-
dado por dia em cada Praia e
região central, com o sistema
atualizado semanalmente.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Prefeita apura denúncia e
flagra médico deitado com
Pronto Atendimento lotado

Após receber denúncia de que
o médico estava deitado no con-
sultório e não atendia a popula-
ção, a Prefeita de Ubatuba Fla-
via Pascoal foi até o Pronto Aten-
dimento do bairro Maranduba e
flagrou o médico deitado en-
quanto o Posto estava lotado de
pessoas aguardando serem
atendidas.

Através do vereador Josué Lou-
renço dos Santos, o “D’Menor”
(AVANTE), a Prefeita de Ubatuba
recebeu na tarde de terça-feira
(04), uma denúncia de que o
médico responsável pelos aten-
dimentos do Pronto Socorro es-
tava deitado no consultório e
não atendia os pacientes do
Pronto Atendimento do bairro
Maranduba. A unidade de saú-
de estava lotada, com dezenas
de casos de síndrome gripal. Há
relatos de moradores que esta-
vam esperando há 3 horas para
serem atendidos.

Acompanhada do vereador de-
nunciante, ela constatou a vera-
cidade da denúncia, ao encon-
trar o médico deitado enquan-
to o Posto estava lotado de pes-
soas aguardando serem atendi-
das.

Com grande indignação, usou
a rede social para manifestar-se
em um vídeo gravado em frente

ao PA: “Estou aqui na Regional

Sul, no PA da Maranduba, e ago-

ra tive que fazer uma ação aqui

de tacar a mão dentro do quar-

to que o médico tava deitado

sem atender a população. Já

acionei a secretaria de saúde e

não aceito como prefeita esse

tipo de atitude. Já vamos trocar

esse médico. Aqui é pra atender

o povo, o povo que espera. E não

é pra deixar o povo esperando,

não. Não aceito isso, fui lá e já

dei a ordem que deveria pra esse

médico que está fazendo isso

com o povo.”

Em defesa, o médico escla-
rece que estava doente e que
havia solicitado à coordena-
ção um médico substituto
para o seu lugar,  mas que

com o alto fluxo de pacien-
tes com a epidemia de H3N2,
não foi possível encontrar
outro médico com rapidez.

Esclareceu ainda que esta-
va em um pequeno intervalo
de des canso quando,  não
sabe por qual motivo, uma
vez que Maranduba é  um
bairro afastado do centro,
apareceu a Prefeita e um Ve-
reador e, sem bater na por-
ta, entraram aos berros de
forma agressiva e constran-
gedora.

O médico registrou um Bo-
letim de Ocorrência e disse
que vai mover uma ação por
danos morais contra a Prefei-
tura de Ubatuba e contra a
pessoa da atual Prefeita.

Acontece na cidade

Ernesto Zambon

Na semana do natal, o Rotary
Club de Ubatuba promoveu
uma ação de natal com as cri-
anças e moradores do Bairro
da Caçandoca. Foram distri-
buídos brinquedos para as
crianças e um lanche para os
presentes. O evento contou
com a organização da equipe
do Ramom, morador do bair-
ro e de voluntários.

O Rotary Club se fez presen-
te com a participação da di-
retora de protocolo do clube,
Sandra Ferre i ra  Ricardo e
também com a colaboração
da Casa  da Amizade de
Ubatuba.

O Rotary Club de Ubatuba,
através de seu presidente

Ação de Natal do Rotary Club
de Ubatuba na Caçandoca

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

Jurandiau Lovizaro agradece
sinceramente a todos que co-
laboram para que todas as

ações pudessem ser realiza-
das e deseja a todos um feliz
ano novo.

São Sebastião registra primeira
morte por Influenza H3N2

Além disso, após mais de

dois meses, cidade também

registrou duas mortes por

Covid-19

A Prefeitura de São Sebastião
confirmou na terça-feira (04) o
primeiro óbito por Influenza A
(H3N2) na cidade.

O óbito é referente a um ho-
mem, de 57 anos, morador da
costa sul, profissional da Saú-
de. O paciente havia tomado as
vacinas contra Covid-19 e
Influenza.

Ainda em São Sebastião, após
mais de dois meses, a cidade
registrou também nesta terça
(04), duas mortes por Covid-
19. A de um homem com 75
anos, com comorbidades e ou-
tro com 68 anos. O último re-
gistro havia sido no dia 26 de
outubro.

Cresce a cada dia o número
de atendimentos de pacientes
com sintomas de gripe

As unidades hospitalares vêm
registrando, desde o início de
dezembro, um aumento no nú-
mero de atendimentos de pa-

São José dos Campos

cientes com sintomas respira-
tórios, como tosse, coriza e
obstrução nasal.

Orientação aos pacientes

A equipe de Saúde solicita aos
moradores que continuem se-
guindo os protocolos sanitários
adotados no combate à
pandemia de Covid-19, como
uso de máscaras e álcool em gel
e respeito ao distanciamento

social, que também auxiliam na
prevenção à gripe.

Pede, também, que caso apre-
sente sintomas como coriza, fe-
bre, dor no corpo, dor de gar-
ganta, mal-estar e fortes dores
de cabeça, entre outros, por três
dias consecutivos e/ou diante de
agravo dos mesmos, procure as
unidades de pronto atendimen-
to. Para evitar a superlotação do
local, evite levar acompanhan-
tes.

Dois shoppings da cidade

registraram ocorrências por

conta da chuva

Dois shoppings de São José dos
Campos sofreram danos com a
tempestade de quarta-feira (29/
12).

Imagens que circulam na
internet mostram o momento
em que uma parte do teto do
CenterVale Shopping desaba so-
bre a escada rolante que estava
interditada assim que a água da
chuva começou a cair sobre ela.
Ninguém se feriu.

Houve muitas infiltrações de
água em outras partes do esta-
belecimento e queda de energia.
As lojas fecharam e os clientes
deixaram o estabelecimento em
um grande congestionamento
na saída.

Um homem e sua filha peque-
na ficaram presos no 1º andar
dentro do elevador panorâmico
e tiveram que aguardar um
bombeiro civil resgatá-los.

Por nota, o CenterVale afirma
que “registrou pontos de vaza-
mento no empreendimento”. O
shopping acrescentou que “tra-
balhou o mais rápido possível
para contornar a situação e que
os pontos críticos foram soluci-
onados” e que o local segue
operando normalmente.

No Vale Sul Shopping, também
houve entrada de água da chu-
va pelo teto em alguns pontos,
além disso, clientes flagraram
queda de árvores no estaciona-
mento. Por nota, o Vale Sul in-
formou que “as fortes chuvas
causaram danos inevitáveis no
shopping. Neste momento, nos-
sas equipes estão fazendo o le-
vantamento das ocorrências.

Fotos: Mayara  Schirmanoff Ferrazzo Pastro

Teto de shopping desaba
durante tempestade em
São José dos Campos

Felizmente, não houve feridos.”
A tempestade causou muitos

estragos em regiões diversas de
São José dos Campos nesta
quarta-feira, principalmente a
zona central e sul. Em menos de
uma hora choveu 41mm.

A tempestade alagou o Anel
Viário e interrompeu o trânsito.
Um lago de água e barro se for-
mou no sentido centro do tre-
cho entre a zona sul e oeste,
uma das partes mais importan-

tes do complexo viário. A via
logo ficou congestionada em to-
das as alças de acesso em am-
bos os sentidos.

A tempestade, com ventos for-
tes e raios provocou alagamen-
tos, queda de árvores e de ener-
gia em São José. Na cidade, a
água quase cobriu os carros que
passavam pela avenida Francis-
co José Longo, também houve
queda de barranco no bairro
Vila Paiva, região norte.

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190
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FM IMÓVEIS VENDE-SE - Chácara com 3100
m2 área construída de 100 m2, tem rio nos fun-
dos, piscina natural, mata atlântica, plantação,
R$ 300 mil, aceito lote mais volta, próximo do
centro. Tratar: 3832-4794.

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

.

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

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

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

FM IMÓVEIS

VENDE

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

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

ALUGA-SE

ALUGUEL

TEMPORADA

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

 Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

TEL:(12)3832-4794

COM SEDE PRÓPRIA
CRECI 40.570

COMPRA - VENDE - PERMUTA

FM Imóveis
99714-3183

ALUGA
TEMPORADA
E DEFINITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

WhatsApp

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

ÓTIMA CASA PARA ALUGUEL DE

TEMPORADA EM ILHABELA

VENDO LOTE

CONDOMÍNIO

RESSACA
Esquina com 450 m², R$ 250 mil.

Tratar: 3832-4794.

TERRENOS  E ÁREAS
COMPRA  E VENDA

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

VENDE-SE HOTEL NA

PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO  A  UMA QUADRA  DA  PRAIA

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

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

FM IMÓVEIS
VENDE-SE

CASA
NO CENTRO

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

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

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

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

com a gente!
Informações:
3832-4832

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE

INF: 3832-4832

ORAÇÕES

ORAÇÃO AO PODEROSO SANTO EXPEDITO
Invocado nos negócios urgentes

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

M.H.A.M.

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

M.H.A.M.

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

M.H.A.M.

Orçamento de Editais
acidadeubatuba@gmail.com

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

Ótima oportunidade.
Aceito entrada e

parcelamento
do restante.

Tratar diretamente
com o proprietário Alex

99766-3740.

VENDE-SE

TERRENO NA

LAGOINHA

A MENOS DE

200 M DA

PRAIA

Ciclista,

nunca ande

na contramão

na ciclofaixa!

Respeite a

sinalização

de trânsito.

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jornal A Cidade, há 35 anos levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.

Empresário divulgue sua marca!

Informações: 3832-4832

ORÇAMENTOS DE EDITAIS E PUBLICIDADE
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

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

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto,

jamais será esquecido...

Disque 190

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

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512
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Inscrição prorrogada

Censo Demográfico 2022

Defesa Civil

Nova data limite para
participação é 31 de janeiro

A Prefeitura de Ubatuba, por
meio do Centro de Integração
Empresa Escola (CIEE), informa
que o prazo de inscrição para o
processo seletivo de estagiários
foi prorrogado até o dia 31 de
janeiro. Interessados podem
participar de maneira online
pelo site www.cieee.org.br e, no
momento do cadastro, o candi-
dato estará apto para responder
o questionário para análise
curricular.

O processo acontece em duas
etapas: a primeira, a análise
curricular e, a segunda, entre-
vista na Prefeitura de Ubatuba.
Para participar, é necessário
atender todos os requisitos pre-
vistos no edital, que pode ser
acessado pelo site do CIEE por
meio de link: https://
pp.ciee.org.br/vitrine/3606/de-
talhe.

Prefeitura de Ubatuba prorroga
inscrição de processo seletivo

para estagiários

As vagas são para Ensino Téc-
nico, que prevê uma bolsa auxí-
lio é de R $613,66 por mês e jor-
nada 30hs semanais; e Ensino
Superior, cuja bolsa auxílio é de
R $981,85 por mês – jornada
30hs semanais.  Ambos recebe-
rão auxílio transporte de R $30
por mês. A duração do contrato
é de. No máximo, 24 meses.

Para alguns cursos, as vagas são

em caráter de cadastro reserva
devido à vigência do processo
01/21. Já para outras, o início é
imediato. O processo seletivo
tem a duração de um ano a par-
tir da data de homologação po-
dendo ser renovado por igual
período.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Em Ubatuba serão contrata-
das 106 pessoas

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) pror-
rogou até às 16 horas do dia 21
de janeiro as inscrições para o
processo seletivo simplificado
visando o Censo Demográfico
2022. Para o Litoral Norte, são
386 vagas para os cargos de
Agente Censitário Municipal,
Agente Censitário Supervisor,
Recenseador e Agente
Censitário de Administração e
Informática, este último com ins-
crições até 10 de janeiro.

Em Ubatuba, serão contratadas
um total de 106 pessoas. A fun-
ção que oferece o maior núme-
ro de vagas é a de Recenseador
(93 vagas). Já para Agente
Censitário Municipal - ACM há
02 vagas e para Agente
Censitário Supervisor - ACS, 11
vagas.

Para, Agente Censitário
Supervisor e Recenseador as ins-
crições devem ser feitas no site
www.conhecimento.fgv.br/con-
cursos/ibgepss21, enquanto
que os interessados nas vagas de
Agente Censitário de Adminis-
tração e Informática devem se

IBGE prorroga inscrições de
processo seletivo para 386 vagas

temporárias no Litoral Norte

inscrever no site
www.ibfc.org.br até 10 de janei-
ro.

O salário para recenseador va-
ria de acordo com a produtivi-
dade. A carga horária é de 25 a
50 horas semanal. A escolarida-
de exigida é o Ensino Funda-
mental.

Já os agentes censitários muni-
cipais e supervisores têm salári-
os, respectivamente, de R$
2.100,00 e R$ 1.700,00 mais
vale-transporte e vale refeição.
A carga horária é de 40 horas
semanais. A escolaridade é En-
sino Médio.

Com duas vagas para região, o

Agente Censitário de Adminis-
tração e Informática tem salário
de R$ 1.700,00 mais vale-trans-
porte e vale refeição, com carga
de 40 horas semanais. A escola-
ridade é Ensino Médio.

A taxa de inscrição para agen-
te censitário municipal,
supervisor e de administração
e informática é de R$ 44,00. Já
para as vagas de recenseador,
R$ 57,50.

As inscrições são feitas via
internet pela página do
Cebraspe, organizador do Pro-
cesso Seletivo, no link: https://
www.cebraspe.org.br/concur-
sos (clicar em Inscrições aber-
tas). No ato da inscrição, o can-
didato poderá escolher a área de
trabalho e em qual cidade reali-
zará a prova. A taxa de inscrição
para as funções de nível médio
é de R$ 39,49 e para Recensea-
dor é de R$ 25,77. Ela poderá ser
paga pela internet ou fisicamen-
te em qualquer banco ou casa
lotérica. Atenção: pessoas que
são sócias de empresas, inclusi-
ve Microempreendedores Indi-
viduais (MEI) não podem se
candidatar.

Lançamento literário

População deve ficar atenta

Ubatuba continua em estado
de atenção devido às chuvas
com início na tarde de quinta-
feira, 6.  Os locais que apresen-
taram maior alta nos índices
pluviométricos foram as regiões
norte e oeste – ambas registra-
ram precipitação de 55 a 80 mm
em seis horas de chuva – o que,
somados aos índices dos dias
anteriores, ultrapassaram o limi-
te de 100 mm em 72 horas.

No bairro da Figueira, que fica
localizado no Pé da Serra da Ro-
dovia Oswaldo Cruz, por exem-
plo, o registro foi de 106 mm
nessas mesmas seis horas. A
quantidade de chuva afeta dire-
tamente os rios. O Rio Grande,
por exemplo, apresenta 1m em
sua normalidade. Na madruga-
da desta sexta-feira, 7, o nível já
havia subido para 2m75, com
iminência de transbordamento
no bairro do Mato Dentro.

Por isso, a população deve fi-
car atenta, pois além do solo
encharcado facilitar as ocorrên-
cias de deslizamento de massa,
o alto volume d’água combina-
do com a cheia da maré, pode
ocasionar alagamentos. Nessas
situações, a recomendação é
não atravessar as áreas atingidas
e nunca enfrentar enxurradas.
Também é indicado pela Defesa
Civil que, caso a situação come-
ce a se agravar, os moradores
das áreas de risco preservem
suas vidas, procurando se abri-
gar em casas de parentes até
que a situação volte ao normal.

Em caso de situações como
essa, acionar ajuda pelo telefo-
ne 199. Também é possível en-
trar em contato com a Defesa
Civil pelos telefones 3832-6604
ou 3833-7270. Além dessas op-
ções, também é possível acessar
a Defesa Civil pela página no
Facebook e pelo endereço ele-
trônico defesacivil@ubatu-
ba.sp.gov.br.

Não houve registro de ocorrên-
cia grave. Somente uma queda
de barreira na estrada da Forta-
leza que obstruiu metade da pis-
ta – que foi totalmente liberada
na manhã desta sexta-feira.
Também nesta manhã, houve

Defesa Civil de Ubatuba
informa situação após

chuvas do dia 6

Deslizamento na Casanga

Deslizamento na Fortaleza

deslizamento de massa na estra-
da da Casanga. O local segue
com meia pista interditada até
a desobstrução por meio de
máquinas, que já foi solicitada à
secretaria de Infraestrutura Pú-
blica.

Abastecimento de água

A Sabesp informou que o
abastecimento de água foi afe-
tado pelas chuvas

O tratamento de água na ETA
(Estação de Tratamento de
Água) Carolina foi interrompido
devido à grande quantidade de
areia, terra, pedras, galhos e
lama que bloquearam as capta-
ções de água - o que afeta o
transporte e a qualidade da
água que chega à estação de tra-
tamento.

A ETA Carolina é responsável
pelo abastecimento da região
central, incluindo os bairros Ca-

rolina, Marafunda, Itaguá,
Perequê-Açú, Ipiranguinha, Su-
midouro, Taquaral, Horto Flores-
tal, Silop, Estufa I, Estufa II, Sa-
mambaia, Praia Grande, Toni-
nhas, Enseada, Tenório,
Perequê-Mirim e Lázaro.

Nesse momento equipes traba-
lham para a desobstrução das
captações Rio Grande e Macacos
e a produção, tratamento e dis-
tribuição de água se normaliza-
rão de forma gradativa ao longo
da sexta-feira.

A Sabesp pede a colaboração
de toda a população quanto ao
uso consciente da água e ressal-
ta que imóveis sem reservatório
próprio podem sofrer
desabastecimento. Casos de
emergência devem ser comuni-
cados na Central de Atendimen-
to que funciona 24 horas pelo
telefone 0800 055 195. A ligação
é gratuita.

Informações atualizadas às
11h15

Resgate animal

Defesa Civil de Ubatuba
resgata cachorro dentro de

córrego na rua Taubaté

A Defesa Civil de Ubatuba foi
acionada no domingo (01), às
08h10, pela Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) para resgatar
um cachorro que se encontra-
va dentro de um córrego loca-
lizado na rua Taubaté, próxi-
mo ao mercado Bom Preço. O
animal, que estava debilitado
e assustado, não conseguia
sair sozinho do local.Após o
resgate, o cachorro foi enca-
minhado para a sede da Defe-
sa Civ i l ,  na rua Madame
Janina, 28, no bairro Perequê-
Açú, onde recebeu água e co-
mida. A Defesa Civil aguarda
que seu tutor o procure, con-
forme divulgado na tarde de
terça-feira (04).

Escritor Mario Mazzei de Ubatuba
lança novo livro

Ernesto Zambon

Com a função maior de divul-
gar a doutrina espirita em
nossa cidade e no Brasil, o di-
r igente do Centro Espir ita
Joanna de Angel is  de
Ubatuba, Mario Mazzei, lança
mais uma obra literária do
tema, o l ivro:  Radiograf ia
Espirita das Escrituras Sagra-
das, uma análise sob a ótica
espirita das assertivas, passa-
gens e fenômenos do Antigo
de Velho Testamento.

A obra esta disponível no for-
mato E-book a venda em todo
território nacional pela
Amazon.com pelo preço
promocional de R$28,14 e toda
a renda será revertida para as

obras sociais da Associação
Espirita Sementes da Boa Nova,

maiores informações pelo
Whatsapp -55 12 99613-2114.
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IPVA

Segurança rural

Governo de São Paulo
triplicou o desconto para

pagamento à vista;
parcelamento em 5 vezes terá

início em fevereiro

O prazo para o pagamento à
vista e com desconto de 9% do
Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) de
2022 para os veículos com final
de placa 1 se encerra na próxi-
ma segunda-feira (10). A consul-
ta do valor pode ser feita em
toda a rede bancária ou direta-
mente no portal da Secretaria da
Fazenda e Planejamento.

Para aproveitar o benefício, os
proprietários devem ficar aten-
tos às datas de vencimento. O
calendário de vencimento de
acordo com o final de placa dos
veículos segue até o dia 21/1,
considerando apenas os dias
úteis (veja na tabela abaixo).

Como parte do pacote inédito
de descontos no IPVA 2022, tam-
bém é possível quitar o IPVA
2022 em integralmente em feve-
reiro, à vista, ou em cinco par-
celas, de fevereiro a junho. Em
ambos os casos, o desconto será
de 5%.

Desconto de 9% no IPVA
2022 para veículos com
placa final 1 vence na

segunda-feira, 10/1

Para efetuar o pagamento, bas-
ta se dirigir a uma agência ban-
cária credenciada com o núme-
ro do RENAVAM (Registro Naci-
onal de Veículo Automotor) e
realizar o recolhimento do tribu-
to, através dos terminais de
autoatendimento ou nos gui-
chês de caixa. O pagamento
pode ser feito também pela
internet ou via débito agendado,
ou por meio de outros canais
oferecidos pela instituição ban-
cária. O IPVA também pode ser
pago em casas lotéricas.

O contribuinte que deixar de
recolher o imposto fica sujeito a
multa de 0,33% por dia de atra-
so e juros de mora com base na
taxa Selic. Passados 60 dias, o
percentual da multa fixa-se em
20% do valor do imposto.

Parcelamento no cartão de
crédito

É possível quitar o IPVA 2021
com cartão de crédito nas em-
presas credenciadas à Secreta-
ria da Fazenda e Planejamen-
to. As operadoras financeiras
conveniadas têm autonomia
para definir o número de par-

celas e adequar a melhor ne-
gociação com o contribuinte.

Os valores pagos ao corres-
pondente bancário são repas-
sados ao Governo do Estado
de forma imediata,  e sem
qualquer desconto ou encar-
go.

Para mais informações, os
proprietários dos veículos po-
dem entrar em contato com a
Secretaria pelo telefone 0800-
0170110 (por telefone fixo),
(11)  2450-6810 (exclusivo
para chamadas por telefone
móvel)  e  pelo canal  Fale
Conosco, no Portal da Sefaz-
SP.

Licenciamento Antecipado
2022

Os proprietários que desejam
antecipar o licenciamento anu-
al deverão quitar todos os débi-
tos que recaiam sobre o veícu-
lo, incluindo o IPVA, a taxa de
licenciamento e, se for o caso,
multas de trânsito.

Confira nos quadros acima e
abaixo o Calendário de venci-
mento do IPVA 2022.

Secretaria de Pesca e Agricultura recebe
viatura para ronda em área rural

Para garantir mais segurança
nas áreas rurais da cidade, a Se-
cretaria de Pesca e Agricultura
de Ubatuba recebeu esta sema-
na uma viatura zero quilometro
do Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento e do progra-
ma AgroSP+Seguro, que busca
ampliar as rondas no campo, em
uma ação conjunta com os mu-
nicípios.

A caminhonete Chevrolet S10
está equipada com giroflex e
tecnologias como GPS e rádio
comunicador. O veículo tem
identidade visual do programa e
será utilizado para aumentar a
ronda em áreas de produção
rural, serra e sertão.

Para o secretário de Pesca e
Agricultura de Ubatuba, Luiz
Fernando Chaves da Silva, além
da ronda em área rural, a nova
viatura será um importante re-
forço no combate às invasões,
vendas ilegais de terra e outras
práticas criminosas. “A seguran-

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

ça será ampliada em regiões ru-
rais de norte a sul da cidade. Em
período de baixa temporada, o
veículo nos ajudará também no
levantamento dos produtores
rurais, no sistema de
monitoramento e na segurança
comunitária”, ressaltou Luiz.

Ainda de acordo com o secre-
tário, a viatura poderá ser ope-
rada por agentes da Guarda Ci-

vil Metropolitana de Ubatuba e
da Polícia Militar durante a
Operação Delegada. “Muitas
das áreas rurais do nosso mu-
nicípio são limítrofes com cida-
des vizinhas e aumentando a
segurança dessas áreas, deixa-
mos os extremos mais seguros
por consequência. Nosso obje-
tivo é batalhar por mais viatu-
ras”.

Mundo PET

Manter animais com acesso
facilitado à rua e sem

focinheira pode provocar um
ataque inesperado a outros

bichos ou pessoas

A responsabilidade pelos ani-
mais não está apenas nos cuida-
dos do dia a dia, como dar co-
mida, água e levar para passear.
Também cabe ao dono evitar
acidentes, como ataques a ter-
ceiros e a outros bichos. Animais
com livre acesso à rua, sem guia
ou focinheira, podem render
problemas na justiça, mesmo
quando não provocam danos fí-
sicos.

O coordenador do curso de Di-
reito da Anhanguera, professor
Ângelo Aparecido de Souza
Junior, explica que o tutor pode
responder por lesão corporal
culposa caso aconteça alguma
vítima seja lesionada ou haja
omissão de cautela na guarda ou
condição de animal, ou seja, se
ele esteja solto e colocar em ris-
co as pessoas ao seu redor.

O especialista alerta que, além
de respeitar a lei, tomar os de-
vidos cuidados mantém nossa
integridade e a dos demais cães.
“Tudo acontece muito rapida-
mente, não podemos colocar o
bichinho de outras pessoas em
risco e dizer que foi apenas um
acidente, os traumas são gera-
dos a partir dessas situações”,
diz.

É cabível a detenção de dois
meses a um ano ao dono,
caso o animal venha a ferir al-
guém, segundo o parágrafo
sexto do art. 129 do Código
Penal. “Se o animal é perigo-
so, não agrediu ninguém, mas
está perambulando livremen-
te em vias públicas, o tutor
pode sofrer pena de dez dias
a dois meses, segundo o arti-
go 31 da Lei das Contraven-

Cães sem coleira ou
focinheira: descuido fere a lei

e a saúde de outros pets

Polícia

ções Penais”, comenta o es-
pecialista.

Em casos de ataques a outro
bicho de estimação, o professor
explica que o detentor do ani-
mal que provocou o ato deve
arcar com todas os custos neces-
sários para a recuperação ou
pela dor da perda, em casos de
óbito a teor do art. 936 do Códi-
go Civil. Isso porque, além do
trauma emocional, o incidente
geralmente está ligado a impac-
tos financeiros, com consultas e
atendimentos em clínica veteri-
nária. “O responsável deve res-
sarcir os danos causados, a não
ser que possa comprovar a cul-
pa exclusiva vítima ou motivo de
força maior”, pontua.

Como proceder?
O especialista orienta a regis-

trar um Boletim de Ocorrências
(B.O), diretamente em uma de-
legacia ou de forma online. No
documento é possível informar
o local, data e horário do ocor-
rido, além dos dados do acusa-
do - endereço, telefone, nome
completo, caso possua essas in-
formações. Na delegacia virtual,
a pessoa ferida ou dona do ani-
mal lesionado deve ligar no nú-

mero indicado depois do preen-
chimento para fornecer o proto-
colo que foi gerado e finalizar o
B.O. “Assim que isso for feito, o
reclamante recebe o documen-
to por e-mail”, explica.

O registro é importante para
fins de responsabilidade civil,
pois faz com que os responsáveis
possam arcar com os devidos
gastos, além de gerar um histó-
rico. Assim, caso o episódio se
repita, é possível identificar o
fato como recorrente e medidas
mais duras podem ser aplicadas,
como em casos extremos, até
mesmo a perda da guarda do
animal.

Quanto aos gastos, o professor
indica que o lesionado guarde
todas as notas geradas. “Caso o
dono não acompanhe a vítima
e efetue o pagamento de pron-
to, deve haver o ressarcimento
total do valor. É imprescindível
documentar todos os processos
para ser reembolsado”, afirma
Ângelo. A parte prejudicada
também pode entrar com pro-
cesso para reaver a quantia.
“Com as notas, é possível pro-
var o gasto gerado e anexar tudo
ao processo judicial, caso venha
a acontecer”, finaliza.

Vítima foi encontrada atrás de
um quiosque na praia da cidade

Uma operadora de caixa de su-
permercado foi encontrada mor-
ta na madrugada deste sábado
(1), após as festividades de
reveíllon, atrás de um quiosque,
em uma praia de Ubatuba.

Por volta das 22h16, de domingo
(02), uma equipe do 20º Batalhão
de Polícia Militar do Interior foi aci-
onada para atender a uma ocorrên-
cia de disparo de arma de fogo no
bairro Perequê-Açu em Ubatuba.
No local foi relatado ter sido ouvi-
do por populares um casal em dis-
cussão e ainda um disparo de arma
de fogo.

Em consequência desse relato, os
policiais fizeram contato com os
moradores da residência em ques-
tão e fizeram uma vistoria no local,
sendo que neste momento foi loca-
lizada uma arma de fogo modelo
pistola Taurus, calibre 380,
municiada com doze munições
intactas .380 e 2 estojos de muni-
ções .380.

Após realizarem vários
assaltos na Praia Grande
foram presos na Estufa 2

Um grupo de quatro homens
foi preso no sábado (1º), no
bairro Estufa 2, em Ubatuba.

Os policiais militares faziam
patrulhamento preventivo na
região, quando se depararam
com um corsa classic, de cor
branca, com quatro ocupantes
em atitude suspeita sendo
que um deles manuseava um
revolver cromado.

Na abordagem pessoal, os
pol ic iais  não encontraram
nada de ilegal, mas ao realiza-
rem a busca veicular acharam
uma arma de fogo, modelo air
soft, marca Rossi, cromado,

Quadrilha de Taubaté
é presa em Ubatuba

com seis munições intactas -
réplica.

Os bandidos confessaram aos
policiais que eram da cidade

de Taubaté, vieram passar o
Réveillon na cidade e aprovei-
taram para realizar diversos
roubos na Praia Grande.

Homem é preso ao disparar arma de fogo
no interior de residência no Perequê-Acú

De acordo com informações
preliminares repassadas pelas
autoridades, o corpo da vítima
apresentava uma perfuração de
arma de fogo na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) foi
acionado e, ao chegar no local,

foi constatado o óbito da jovem.
A Polícia Civil, responsável pela

investigação do caso, afirmou
que nenhuma testemunha do
crime foi localizada. A ocorrên-
cia foi registrada como homicí-
dio na Delegacia de Polícia de
Ubatuba.

Jovem é encontrada morta com
tiro na cabeça em Ubatuba
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Investindo com transparência Saúde

IPTU 2022

Companhia regularizou
pagamentos e benefícios

atrasados e investe na trans-
parência após assumir Zona

Azul

A Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano de Ubatuba-
Emdurb comemorou 42 anos no
mês de novembro e pôde cele-
brar por meio de avanços con-
cretos durante 2021. Situações
que se arrastavam por anos,
como atraso nas cestas básicas
dos funcionários, foram defini-
tivamente solucionadas, permi-
tindo que o novo ano se inicias-
se com um novo cenário.

Os funcionários puderam rece-
ber a primeira parcela do 13º
salário em outubro e a segunda
em dezembro. Já sobre as ces-
tas básicas, a Emdurb passou a
realizar a entrega em dia no pri-
meiro semestre, entretanto, ain-
da haviam ficado três cestas bá-
sicas atrasadas acumuladas de
gestões anteriores. Essas cestas
foram pagas mediante indeniza-
ção em dinheiro, juntamente
com o pagamento dos salários
nos meses de setembro, outu-
bro e, a última, em novembro.
Segundo o presidente da
Emdurb, Josué Gulli, trata-se de
uma dívida que se arrastou por
13 anos.

“Anteriormente, a Emdurb ti-
nha o hábito de pagar as cestas
em um mês sim e outro mês não,
e pagar os direitos dos trabalha-
dores sempre atrasados, já che-
gando a acumular 12 cestas atra-
sadas. Nesse primeiro ano de
nova gestão, vem conseguindo
pagar tudo em dia, regularizan-
do as pendências do passado em
relação aos trabalhadores e an-
tecipando o 13p “, comemorou
Gulli.

Zona Azul

Composta por mais de 100 co-
laboradores, a Emdurb atua na
prestação de serviços públicos
de manutenção e zeladoria.
Além disso, com a extinção da
Companhia Municipal de Turis-
mo (Comtur), a Emdurb assumiu
temporariamente a administra-
ção do sistema de cobrança de
Zona Azul do município.

Outra melhoria foi o pagamen-
to da taxa por meio de máqui-
nas de cartão desde 16 de de-
zembro. De acordo com Gulli, a
iniciativa visa diminuir o volume
de dinheiro na mão dos agentes,
como era antigamente. A esti-

Emdurb avança em 2021
e comemora melhoria na
condição dos funcionários

mativa é que essa redução seja
de 90%. Se o agente recebia mil
reais, ele passará a andar com
R$100 apenas.

“É uma forma de dar mais
transparência e mais
credibilidade ao processo. Essa
também foi a maneira mais rá-
pida que encontramos para co-
meçar com a Zona Azul de uma
forma diferente no prazo de 15
dias que tivemos para nos orga-
nizarmos a fim de assumir o ser-
viço”, pontuou.

“O pouco dinheiro que entrar,
vai ser imediatamente encami-
nhado direto pro banco, inclusi-
ve, aos finais de semana, elimi-
nando o dinheiro da mão dos
agentes e do escritório adminis-
trativo. Isso também vai trazer
uma segurança maior para os
profissionais que trabalham com
a cobrança, diminuindo o risco
de roubo, uma vez que não ha-
verá grande quantia de dinhei-
ro em espécie disponível”, acres-
centou o presidente.

Ainda sobre a Zona Azul, a
Emdurb vem investindo em
transparência, alimentando o
sistema, que é disponível para
consulta, uma vez por semana
com as informações de arreca-
dação da semana anterior.

A informação está disponível
no Portal da Transparência, no
endereço: https://
transparencia.emdurb.ubatuba.sp.gov.br/
zonaAzul/zonaAzul.php

Desde que assumiu o serviço,
em 16 de janeiro, até 3 de de-
zembro, já foram arrecadados
R$ 753.548,00 foram arrecada-
dos com o serviço. O valor
corresponde a 57.712 cartões
vendidos no mesmo período.

A Prefeitura de Ubatuba infor-
ma que, posteriormente, a Se-
cretaria Municipal de Seguran-
ça Pública e Defesa Social vai
assumir a gestão da Zona Azul.
Por isso, a pasta já trabalha na
licitação para definir empresa
que administrará a cobrança e

que deverá informatizar todo o
sistema de pagamento.

Resumo de outras ações

Contratos – tratativas para so-
lucionar as pendências de con-
trato com a Prefeitura e revisão
dos contratos em vigência, en-
cerrando procedimentos com
orçamentos abaixo do valor de
mercado;

Regularização de procedimen-
tos - A atual diretoria determi-
nou a paralisação imediata do
despejo de qualquer resíduo
proveniente de poda verde (des-
carte irregular) em sua proprie-
dade, no bairro do Horto;

Fim do Aluguel - Após a publi-
cação da portaria da Prefeitura
sobre funcionamento de equi-
pamentos da administração em
prédios locados, a empresa se
esforçou em sair do aluguel e
mudou seu escritório adminis-
trativo para a parte inferior do
imóvel onde funciona a secreta-
ria Municipal de Turismo (anti-
ga Câmara Municipal);

Atualização do Estatuto
Social - novo estatuto

Recursos Humanos – implanta-
ção de protocolo que passou a
registrar todos os elogios, recla-
mações diálogos e tratativas
com os funcionários, buscando
o melhor resultado de cada um
para a empresa e a valorização
e motivação do quadro;

Ação Judicial que pede
Extinção da Emdurb –
viabilização de meios para rever-
ter a determinação de extinção
da empresa pública, fazendo
com que a empresa, de fato,
exerça o papel como ferramen-
ta do serviço público em
Ubatuba.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Prefeitura tem investido
para melhorar a qualidade

dos atendimentos de saúde

Único hospital da cidade, a
Santa Casa de Ubatuba
contabilizou 130.776 atendi-
mentos realizados ao longo de
2021, um aumento de quase
20% em comparação com o ano
de 2020, quando foram atendi-
das 109.441 pessoas. A média
de atendimento diário ficou em
358 pacientes. No último ano, os
atendimentos de Covid-19 se
intensificaram na cidade e con-
tribuíram para o aumento das
consultas.

O levantamento da Santa Casa
registra ainda 187.911 exames
laboratoriais, 43.804 exames de
raio-x, 5.617 tomografias, 5.200
ultrassons e 4.589 internações.
Em comparação com 2020, ape-
nas os exames de ultrassom
apresentaram índices menores,
quando no ano anterior foram
realizados 6.503 exames. Os de-
mais índices registraram expan-
são dos serviços oferecidos à
população.

Para o diretor geral da Santa
Casa de Ubatuba, Custódio
Barreto, além do
enfrentamento da Covid-19, as
melhorias realizadas no hospi-
tal também contribuíram para
o aumento do número de
atendimento. “No ano passa-
do realizamos diversas
melhorias estruturais no hos-
pital e também investimos na
valorização dos nossos própri-
os colaboradores. O salário
dos técnicos de enfermagem
foi reajustado, estamos pagan-
do o fundo de garantia de to-

Santa Casa de Ubatuba
contabiliza mais de 130 mil

atendimentos em 2021

dos os funcionários, que sabe-
mos ser uma obrigação, mas
que há tempos não era honra-
do, além de melhorarmos tam-
bém as condições de trabalho.
A soma de todos esses esfor-
ços pode ser sentida com o au-
mento no número de atendi-
mentos”, ressaltou Barreto.

O diretor falou ainda sobre a
importância da parceria com a
prefeitura e do apoio recebido
de grupos de voluntários e de
comerciantes da cidade. “A
Santa Casa tem recebido a co-
laboração de muitas pessoas,
que tem confiado no nosso tra-
balho e nos ajudado a superar
os desafios e nos manter fir-
mes na missão de salvar e pre-
servar vidas”, finalizou.

Melhorias conquistadas pela
Santa Casa em 2021

Com o apoio da prefeitura, a
Santa Casa conquistou diversas
melhorias em 2021, entre elas a
inauguração do novo laborató-
rio de análises clínicas, com es-
paço mais amplo e de acordo

com as exigências sanitárias vi-
gentes; a compra de um arco ci-
rúrgico – equipamento de raio-
x no qual é possível produzir
imagens em tempo real,
agilizando os procedimentos ci-
rúrgicos, diminuindo os riscos e
garantindo mais eficiência nas
cirurgias; a instalação de um ge-
rador de energia com mais po-
tência para abastecer todos os
setores do hospital; a implanta-
ção de uma nova usina de oxi-
gênio, e uma segunda unidade
de backup, para ampliar a auto-
nomia de oxigênio e ar compri-
mido medicinal, funcionando de
forma automática; os pagamen-
tos dos fornecedores foram co-
locados em dia e a medida am-
plia as ofertas e gera economia
nas compras de medicamentos
e insumos; diversas reformas e
adequações foram realizadas
durante todo o ano, com
melhorias no telhado, setor de
pediatria e respiração, sala de
emergência, entre outras.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Mais de 10 mil boletos do IPTU
2022 foram emitidos pela internet

Cota única dá direito a
desconto progressivo que

varia de 10% a 20%;
pagamento deve ser feito até

10 de fevereiro

Foram impressos 10.550 guias
de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) 2022 através do
site da Prefeitura de Ubatuba,
entre o sábado, dia 1º, e a ma-
nhã desta sexta-feira, 7.

Segundo a Secretaria de Fazen-
da e Planejamento, desse total
de guias emitidas pela internet,
3. 424 são referentes ao paga-
mento do imposto em cota úni-
ca, que dá direito a desconto
progressivo que varia de 10% a
20%. O pagamento da cota úni-
ca deve ser feito até 10 de feve-
reiro.

O número de boletos impres-
sos para pagamento parcelado
em 11 vezes chegou a 7.126, de
acordo com a pasta. A primeira

das 11 parcelas também deve
ser quitada até o dia 10 de feve-
reiro de 2022.

O valor total dos 10.550
boletos impressos via internet
chegou ao montante R$
8.726.012,40, informou a Secre-
taria de Fazenda e Planejamen-
to.

A previsão para 2022 é de ar-
recadar R$ 107,3 milhões (já in-
cluídos aí a taxa de lixo). Em

2021, o valor total efetivamen-
te arrecadado foi de R$ 92,86
milhões.

Os carnês impressos do IPTU
2022 de Ubatuba estão sendo
encaminhados pelos Correios
mas quem não quiser esperar
pode imprimi-lo diretamente no
portal em: http://
prefeitura.ubatuba.sp.gov.br/. É
preciso ter o número do CPF,
email e número de inscrição do
IPTU em mãos.

Além do portal, outra opção é
emitir o carnê junto ao Fácil –
Setor de Atendimento ao
Munícipe – no Centro (rua Dona
Maria Alves, 865) ou no Espaço
Cidadão, na Maranduba (rua
Oscar Rossin, 10), das 9h às 15h.
O setor também atende pelo
whatsapp (12) 3834-1012.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Acompanhe nossas publicações na internet. Acesse: htpps://acidadeubatuba.com.br INFORMANDO COM TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE HÁ 36 ANOS.

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

Habitação

A Secretaria de Habitação de
Ubatuba divulgou dados refe-
rentes a sua atuação ao longo de
2021. O ano foi marcado pela
intensificação dos esforços de
regularização fundiária, uma das
questões que mais afeta o mu-
nicípio. O objetivo é ordenar o
solo e que todos possam ter sua
moradia de forma legal.

Segundo a secretária da pasta,
Silvana Caccin D’Angelo, há mais
de 60 processos administrativos
de regularização fundiária em
aberto, em diferentes estágios.
Cerca de 60% do território do
país possui algum tipo de irre-
gularidade fundiária e, em
Ubatuba, o índice é mais alto, de
80%, o que corresponde a cerca
de 50 mil imóveis, destaca
D’Angelo.

Atualmente, há cerca de 60
núcleos de regularização em an-
damento em Ubatuba e o tem-
po estimado para conclusão dos
processos depende do histórico
de cada um deles, se há ação ju-

Regularização fundiária
é foco da Secretaria de
Habitação de Ubatuba

dicial, se estão em área da Se-
cretaria de Patrimônio da União
(SPU) ou em área dentro do par-
que estadual.

Há núcleos de interesse social
em que os processos de regula-
rização ocorrem a partir de ini-
ciativa do poder público como
também há núcleos articulados
por iniciativa privada, dos pró-
prios moradores organizados em
associação.

As tratativas de regularização

também envolveram reuniões
com o governo do estado em
relação aos bairros inseridos no
convênio “Cidade Legal”, como
é o caso dos núcleos localizados
nos bairros Sesmaria e Jardim
Ipiranga, que têm previsão de
titulação para 2022. Por esse
convênio, também foi iniciado o
processo de regularização do
bairro Bela Vista.

Habitação popular
Pensando o aspecto social e a

falta de moradia para a popula-
ção que vive em situação de
vulnerabilidade ou em
loteamentos que foram parcela-
dos e vendidos irregularmente,
a Secretaria de Habitação tam-
bém realizou encontros com a
Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano do Es-
tado de São Paulo (CDHU), que
forneceu orientações sobre do-
cumentação e procedimentos
para que Ubatuba possa reivin-
dicar apoio em relação às cons-
truções habitacionais populares.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Reforma

Transporte público

Balanço do feriado

Fatalidade

As obras de reforma da passa-
rela Genésio dos Santos, que
fica no quilombo do bairro
Camburi, extremo norte de
Ubatuba, foram concluídas na
quinta-feira, dia 23/12, pela Se-
cretaria Municipal de Serviços
de Infraestrutura e Serviços Pú-
blicos.

A reforma da ponta era uma

Reforma da ponte do quilombo
do Camburi é concluída

solicitação antiga dos morado-
res do local, que sofriam para
atravessar a passarela principal-
mente em dias de chuva. De
acordo com o secretário de
Infraestrutura, Ivanderlei Barbo-
sa, a ponte antiga estava com-
prometida e oferecia riscos aos
moradores. “A estrutura foi to-
talmente refeita, foram coloca-

dos novos pilares de concreto,
novo madeiramento, cabos e
correntes. A passarela agora está
mais segura”, informou
Ivanderlei.

O secretário ressaltou ainda que
a reforma foi realizada com ver-
ba própria da Secretaria Munici-
pal de Serviços de Infraestrutura
e Serviços Públicos.

Empresa VerdeBus é notificada
pela Prefeitura por suspensão

de linha do Ipiranguinha
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Ubatuba notificar a VerdeBus na
manhã da segunda-feira, 3, pela
suspensão da linha no bairro
Ipiranguinha, a empresa de ôni-
bus retornou imediatamente o
serviço nesse trajeto.

A interrupção foi iniciada na
manhã do último sábado, 1º,
quando o ônibus que realizava
o trajeto foi incendiado. A linha
do bairro Horto também foi
suspensa por conta do incêndio,
porém retornou à normalidade
no final do mesmo dia.

Em nota divulgada no facebook
oficial da empresa, a VerdeBus
repudiou o ato criminoso e ale-
gou que a linha do Ipiranguinha
ficaria suspensa, por tempo
indeterminado, e seria retoma-
da “somente quando as autori-
dades de segurança pública as-
segurarem a segurança no per-
curso”.

A Secretaria de Segurança in-

formou que o policiamento os-
tensivo está sendo realizado no
bairro desde o momento do in-
cidente. “Já tem um efetivo de
Operação Verão atuando no
bairro, a pronta resposta ocor-
reu logo que houve o fato. A
Força Tática da PM está saturan-
do o bairro todos os dias desde
que houve a situação criminal e

não houve nenhum outro rela-
to de situação de violência ou de
alguma coisa intitulada como
protesto de criminoso”, decla-
rou o secretário de Segurança
Pública e Defesa Social, major
Edilson Ramos de Oliveira.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Levantamento da ARTESP
aponta que, entre os dias 29

de dezembro e 02 de janeiro, o
Sistema Anchieta/Imigrantes

teve o maior tráfego nas
rodovias, com 660 mil

veículos. Já rumo ao Litoral
Norte, a rodovia dos Tamoios
registrou 170 mil veículos e a
Rodovia Oswaldo Cruz, entre

os dias 23/dez/2021 e 2 de
janeiro 2022, mais de 127 mil

veículos circularam na
rodovia.

Durante a semana do
Réveillon, do dia 29 de dezem-
bro a 02 de janeiro, a ARTESP –
Agência Reguladora de Trans-
porte do Estado de São Paulo
registrou a circulação de 1,65
milhões de veículos nos três
principais sistemas viários con-
cedidos que ligam a capital aos
municípios do interior paulista:
Anhanguera-Bandeirantes,
Ayrton Senna-Carvalho Pinto e
Raposo Tavares-Castello Branco.
Na interligação da capital com o
Litoral Sul, pelo Sistema SAI
(Anchieta/Imigrantes) e na Ro-
dovia dos Tamoios, para o Lito-
ral Norte do Estado, circularam,
respectivamente, 661 mil e 170
mil veículos. Outro importante
trecho concedido, o Rodoanel
Mário Covas (trechos Oeste, Sul
e Leste), contabilizou 1,1 mi-
lhões de veículos.

Movimento entre capital e in-
terior

Na interligação da capital com
o interior, passaram pelo Siste-
ma Castello-Raposo mais de 645
mil veículos e no Sistema
Anhanguera-Bandeirantes circu-
laram 444 mil veículos no perío-
do. Já no Sistema Ayrton Senna
– Carvalho Pinto trafegaram
mais de 561 mil veículos em di-
reção ao Leste do Estado.

Movimentação no litoral
No fluxo entre a capital e o li-

toral do Estado, o Sistema
Anchieta-Imigrantes (SAI), que
liga a capital ao litoral Sul, regis-
trou a maior circulação de veí-
culos no período, com mais de
660 mil carros nas rodovias. A
Operação Descida, relativa ao
movimento de veículos rumo à
Baixada Santista no Réveillon,
teve início no dia 28 de dezem-
bro, com fluxo de veículos das
09h até às 19h. A maior movi-
mentação de veículos ocorreu
no dia 30, das 08h à meia-noite,
e na sexta-feira (31), ao longo de
todo o dia. Na volta, o trânsito
foi intensificado no final de tar-
de do dia 01, quando foi
implementada a Operação Subi-
da 2x8.

Quanto à Rodovia dos Tamoios,
importante ligação entre o Vale
do Paraíba e o litoral Norte, cir-
cularam mais de 170 mil veícu-
los.

Rodoanel
As concessionárias que admi-

nistram o Rodoanel Mário Covas
(trechos oeste, sul e leste) regis-
traram a passagem de mais de
1,1 milhões de veículos.

“A fiscalização e os serviços de

Mais de 3,6 milhões de veículos
circularam pelas principais

rodovias concedidas do estado
durante o feriado de réveillon

trecho de serra da Rodovia Oswaldo Cruz

apoio a motoristas nas rodovias
foram intensificados em todo o
período, para garantir o máximo
de conforto e segurança aos mo-
toristas que foram aproveitar as
festas do ano novo”, explica Mil-
ton Persoli, diretor geral da
ARTESP.

Rodovias do DER
- SP 055 – LITORAL NORTE (RO-

DOVIA CÔNEGO DOMÊNICO
RANGONI) – Entre os dias 23/
dez/2021 e 2 de janeiro 2022,
fluxo de mais de 406 mil veícu-
los.

- SP 055 – LITORAL SUL (PADRE
MANOEL DA NÓBREGA) - Entre
os dias 23/dez/2021 e 2 de ja-
neiro 2022, registro de mais de
749 mil veículos.

- SP 098 – (MOGI- BERTIOGA –
RODOVIA DOM PAULO ROLIM
LOUREIRO) - Entre os dias 23/
dez/2021 e 2 de janeiro 2022,
movimento de mais de 242 mil
veículos.

- SP 125 – (RODOVIA
OSWALDO CRUZ) - Entre os dias
23/dez/2021 e 2 de janeiro
2022, mais de 127 mil veículos
circularam na rodovia.

- SP 270 – (RODOVIA RAPOSO
TAVARES) - Entre os dias 23 dez/
2021 e 2 de janeiro 2022, mais
de 799 mil veículos circularam
pela rodovia.

“Segurança nas estradas é pri-
oridade sempre do Governo de
SP. DER e ARTESP estão traba-
lhando incansavelmente na
Operação Verão, com o apoio
fundamental da Polícia Rodovi-
ária”, afirma João Octaviano, se-
cretário estadual de Logística e
Transportes.

REFORÇO NO ATENDIMENTO
AO USUÁRIO

As rodovias administradas pe-
las 20 concessionárias sob su-
pervisão da ARTESP tiveram ain-

da reforço de pessoal e escalas
especiais de equipes de pedágio
e atendimento operacional
(guinchos, ambulâncias e veícu-
los de vistoria de tráfego, entre
outros). Os Postos de Atendi-
mento aos Usuários permanece-
ram abertos, equipados com
banheiros, álcool em gel, bebe-
douro e local de descanso para
que os usuários da malha viária
concedida pudessem usufruir e
utilizar a infraestrutura, caso
necessário. Em todo o progra-
ma, neste feriado do Ano Novo,
foram realizados mais de 10,1
mil atendimentos nas rodovias
concedidas, sendo 4,9 mil para
guincho, 4,3 mil para socorro
mecânico e 925 para atendimen-
to pré-hospitalar (APH).

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Regulado-
ra de Serviços Públicos Delega-
dos de Transporte do Estado de
São Paulo – regula o Programa
de Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de São Pau-
lo há mais de 20 anos. Sob sua
gerência, estão 20 concessioná-
rias, que atuam em 11,7 mil qui-
lômetros de rodovias, o que re-
presenta quase 46% da malha
estadual, abrangendo 293 mu-
nicípios.

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

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga a Campos do Jordão

Boletim de Ocorrência

Na manhã de segunda-feira, 3
de janeiro, o vice-prefeito de
Ubatuba, Márcio Gonçalves
Maciel (PSB), registrou um bo-
letim de ocorrência contra a
prefeita Flavia Pascoal por
“Exercício arbitrário das própri-
as razões”. Segundo consta do
boletim, ao chegar no Gabine-
te do Paço Municipal na manhã
de segunda, constatou que a fe-
chadura de sua sala havia sido
trocada.

Em nota, a Prefeitura de
Ubatuba informou que a sala
que o vice-prefeito Márcio
Maciel, o Marcinho usava ser-
via ao Fundo Social do Municí-
pio. A administração solicitou
que ele transferisse o seu gabi-
nete para outra sala reservada
para o vice. Marcinho foi noti-

Vice-prefeito de Ubatuba registra boletim de
ocorrência por troca de fechadura

ficado oficialmente há cerca de
um mês para fazer a mudança
voluntária de sala.

Ainda no dia 3 de janeiro, o
vice-prefeito ingressou com um
mandado de segurança contra
a Prefeita sob os fundamentos
de que não tem mais acesso ao
seu local de trabalho, a sala 5
do gabinete e ao carro oficial
n.º 2 alegando ser de uso do
Vice-Prefeito.

Com tramitação prioritária, o
Juiz de Direito Dr. Gilberto
Alaby Soubihe Filho concedeu
uma liminar quanto ao direito
à recondução do Vice-Prefeito
para o seu gabinete de origem,
até o julgamento do Mandado
de Segurança e negou seu pe-
dido no que se refere ao direi-
to de usar o carro oficial n.º 2

por não apresentar qualquer
sustentáculo de direito que o
fundamentasse. Não indicou
nenhuma norma jurídica, seja,
Portaria, Comunicado, Decreto,
Lei ou qualquer outro instru-
mento do ordenamento jurídi-
co que amparasse sua preten-
são.

Após ter tomado ciência da
decisão liminar, a Prefeita tem
o prazo de 24 horas, para que
seja permitido o acesso do vice-
prefeito à sala 5 do Gabinete,
sob pena de multa diária pes-
soal da Prefeita de R$
10.000,00.

Até o fechamento desta edição,
na sexta-feira às 14h, a Prefeita
não havia sido oficiada da deci-
são liminar e o mandado de se-
gurança não havia sido julgado.

Moradora de Ubatuba é morta com um
tiro na cabeça no dia 1º de janeiro

Uma moradora de Ubatuba de
23 anos foi encontrada morta na
Rua Leovigildo Dias Vieira, bair-
ro Itaguá, por volta da 1h40 de
sábado (01/01).

De acordo com a polícia, o cor-

po da jovem foi encontrado pró-
ximo a um quiosque no Itaguá
com um ferimento de arma de
fogo na cabeça.

A vít ima era operadora de
caixa de supermercado.

O corpo foi  encaminhado
ao Inst i tuto Médico Legal
( IML).  O caso foi  registra-
do como homicídio e é  in-
vest igado pela  Po l íc ia  C i -
v i l .
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TransporteMusical

FGTS

Em 2021, mais de 9 milhões de

novos trabalhadores aderiram à

modalidade

A Caixa Econômica Federal já
disponibilizou o calendário de 2022
do saque-aniversário do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).

No ano passado, mais de 9 mi-
lhões de novos trabalhadores ade-
riram à modalidade de retirada de
parte dos recursos do Fundo anual,
no mês de nascimento.

Interessados podem fazer a soli-
citação pelo aplicativo do FGTS,
pelo site, nos caixas eletrônicos da
Caixa ou nas agências do banco e
receber ainda em 2022. Confira o
calendário abaixo.

Calendário FGTS 2022 - Saque-ani-
versário

NASCIDOS EM JANEIRO

Início do pagamento: 3 de janeiro
de 2022

Data limite para sacar: 31 de mar-
ço de 2022

NASCIDOS EM FEVEREIRO

Início do pagamento: 1º de feve-
reiro de 2022

Data limite para sacar: 30 de abril
de 2022

NASCIDOS EM MARÇO

Início do pagamento: 1º de mar-
ço de 2022

Data limite para sacar: 31 de maio
de 2022

NASCIDOS EM ABRIL

Início do pagamento: 1º de abril
de 2022

Data limite para sacar: 30 de ju-
nho de 2022

Iniciando o ano de 2022 com
um grande show no Teatro

Municipal de Ubatuba. Dia 21
de janeiro às 21 horas.

Beatles 4ever é um espetáculo
musical que conta em detalhes
a trajetória da banda mais im-
portante de todos os tempos, os
Beatles. Fundada em 1976 por
Celso Anieri e Marcus
Rampazzo, que passaram cerca
de quatro anos formatando o
espetáculo com pesquisas, en-
saios e toda a produção de ce-
nário e figurinos para estrear em
São Paulo no teatro Procópio
Ferreira em 1980. Sendo assim,
o Beatles 4ever foi a primeira
banda cover do Brasil e seu
exemplo foi seguido por inúme-
ras outras bandas do cenário
musical nacional. Desde a sua
estreia, a banda já se apresen-
tou em todos os estados brasi-
leiros ultrapassando a marca de
6000 shows.

A Banda Beatles 4ever propor-
ciona ao público uma experiên-
cia única, pois trazem aos palcos
um show idêntico aos shows ori-
ginais, com instrumentos, figu-
rinos e toda a caracterização que
coloca os fãs da Banda diante de
um show inigualável.

O Beatles 4ever vem batendo
recordes e conquistando fãs a
cada nova temporada.

Espetáculo completo com um
repertório surpreendente.

Ponto de vendas em Ubatuba:
Lojas Golfinho’s - Praça

Ernesto Zambon

Se você precisar ir de Ubatuba
para São Paulo de ônibus tem à
sua disposição duas opções, a
primeira é comprar uma passa-
gem na companhia de ônibus
autorizada, pode comprar na
rodoviária em que ela opera,
pelo site da empresa ou seu app
escolhido e no horário é só em-
barcar e pronto, algumas horas
depois irá desembarcar no Ter-
minal Rodoviário Tietê.

Há alguns meses uma nova
opção esta a disposição, uma
empresa que se anuncia de fre-
tamento colaborativo que reú-
ne um grupo de pessoas interes-
sadas em viajar para um mesmo
destino das empresas de freta-
mento parceiras.

A diferença “aparente” entre
as duas maneiras é o preço da
passagem. A segunda opção é
mais barata, mas a diferença
parece não ter vantagem para
o passageiro, na operadora au-
torizada o preço da passagem é
de R$ 87,40 mais uma taxa de
embarque (porém, na compra
antecipada, há descontos real
de até 50%), na segunda opção,
o preço varia entre R$39,90
(não achamos esse valor de fato
disponível) a R$55,90.

Outra diferença é o embarque:
na autorizada você embarca na
rodoviária, que oferece uma es-
trutura de atendimento e aco-
modação e desembarca no Ter-
minal Rodoviário Tietê que tem
instalações adequadas para o
passageiro, sanitários, restau-
rantes, lanchonetes, farmácia,
posto policial e segurança pró-
pria, além de ter um terminal de
metrô dentro dela que possibi-
lita ir a qualquer ponto da cida-
de, isso sem contar com hotéis
próximos se for preciso usar; é
ponto de embarque para todos
os estados brasileiros e cidades
do estado. Ainda há a opção
para o Aeroporto Internacional
de Guarulhos.

Já na segunda opção, o ponto
de partida e chegada do ônibus
é um posto de gasolina na beira
da rodovia Rio-Santos  divulga-

Viagem de Ubatuba para
São Paulo com empresa regular

marrom ou rosa?

do no site da empresa, mentin-
do que sua localização é no cen-
tro da cidade e o desembarque
em São Paulo em três locais di-
ferentes, Estação Hebraica
Rebouças, V ila Guilherme e
Senac Jabaquara, lembrando
que é no estacionamento desses
locais, imagine-se chegando
após as 23hs ou mais num esta-
cionamento, vai ter taxi ou ôni-
bus no caso de precisar se diri-
gir ao seu destino? Você
logicamente vai ter que contar
com a sorte!

Embora a empresa da segun-
da opção e suas parceiras es-
tejam informando nos últimos
acidentes (sinistros) que tem
autorização de viagem da
ANTT/ARTESP, é preciso escla-
recer que existe uma diferen-
ça entre estar autorizado para
realizar uma viagem de freta-
mento e linha regular. Atual-
mente, o aplicativo de ônibus
tem vendido passagens como
se fossem linhas regulares.

Por esse motivo a ARTESP tem
feito fiscalizações nas estradas
paulistas, em operações que
fiscalizam frequentemente os
ônibus que trabalham nessa
segunda opção, sendo a via-
gem interrompida, os ônibus
conduzidos para rodoviárias e
depois guinchados, deixando
os passageiros não rosa, mas
roxos de raiva, ficando eles na
mão e com atrasos.

No Litoral Norte, essas fisca-
l izações se tornaram mais
constantes e há até decisão ju-

dicial impedindo as viagens de
algumas empresas com chega-
da e partida de Ubatuba.

O setor do transporte públi-
co intermunicipal de ônibus re-
gular e legalizado, representa-
do pelo SETPESP e pelas 70 em-
presas associadas transportam
120 milhões de passageiros
por ano.

O SETPESP defende que seja
proibida a operação das em-
presas e aplicativos ilegais, que
não arcam com as obrigações,
e custos e impostos (PIS,
COFINS, taxas para ARTESP, ta-
xas de embarque) que as em-
presas legalizadas assumem, e
oferecem riscos à segurança
dos passageiros, além de re-
presentarem concorrência des-
leal, serviços regulares garan-
tem a manutenção de linhas
com menores fluxos de passa-
geiros. Ou seja, linhas regula-
res rentáveis ajudam a manter
outras ligações deficitárias.
Além disso, os serviços regula-
res são obrigados por lei a dar
cotas de passagens gratuitas,
como por exemplo para os ido-
sos.

Com as informações acima
decida qual  operadora de
ônibus deve ser uti lizada na
viagem de Ubatuba para São
Paulo, é você, que pode es-
colher optar pelo preço mais
barato, (será que mais bara-
to?)  ou  pe la  segurança  e
c o nf i a b i l i d ad e  o fe re c i d a
pela concessionária autori-
zada.

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba

Beatles 4Ever de volta a Ubatuba!

Exaltação à Santa Cruz, 68, Cen-
tro, Ubatuba

Informações: 11 97826-6083
(WhatsApp)

Pague em até 6x (Parcela míni-
ma de R$20,00) no Cartão de
Crédito ou à vista via PIX, Depó-

sito, Transferência Bancária ou
Boleto.

Atenção: de acordo com a ori-
entação da Prefeitura é obriga-
tório a apresentação do compro-
vante de vacinação Covid-19 e
uso obrigatório de máscaras no
local do evento.

Garanta seu ingresso antecipado com desconto através do link abaixo ou no ponto de vendas:
https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-beatles-4ever-teatro-municipal-de-

ubatuba.html?fbclid=IwAR3mC_DHrj6wN2-l8HVTX7_x_jZu1Rrz2hKO07BkvSDt7lfvFnLY3n_E4Ms
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Saque-aniversário do FGTS:
confira o calendário de

pagamento de 2022

NASCIDOS EM MAIO

Início do pagamento: 2 de maio de
2022

Data limite para sacar: 31 de ju-
lho de 2022

NASCIDOS EM JUNHO

Início do pagamento: 1º de junho
de 2022

Data limite para sacar: 31 de agos-
to de 2022

NASCIDOS EM JULHO

Início do pagamento: 1º de julho
de 2022

Data limite para sacar: 30 de se-
tembro de 2022

NASCIDOS EM AGOSTO

Início do pagamento: 1º de agos-
to de 2022

Data limite para sacar: 31 de ou-
tubro de 2022

NASCIDOS EM SETEMBRO

Início do pagamento:  1º de se-
tembro de 2022

Data limite para sacar: 30 de no-
vembro de 2022

NASCIDOS EM OUTUBRO

Início do pagamento:  1º de outu-
bro de 2022

Data limite para sacar: 31 de de-
zembro de 2022

NASCIDOS EM NOVEMBRO

Início do pagamento:  1º de no-
vembro de 2022

Data limite para sacar: 31 de ja-
neiro de 2023

NASCIDOS EM DEZEMBRO

Início do pagamento:  1º de de-
zembro de 2022

Data limite para sacar: 28 de fe-
vereiro de 2023

Como optar pelo saque-aniversá-
rio?

Os interessados em escolher essa

modalidade de pagamento devem

informar à Caixa, por meio do

aplicativo FGTS (disponível para

Android e iOS), pelo site do Fundo,

pelo Internet Banking CAIXA ou pe-

las agências do banco.

Secretaria de Saúde alerta para aumento
de casos de síndrome gripal em Ubatuba

Cuidados devem ser redobrados

para evitar novas medidas restritivas

Para conter o aumento de casos de
síndrome gripal na cidade, a Secretaria
Municipal de Saúde pede que moradores
e turistas reforcem os cuidados
preventivos, com uso correto de
máscara, higienização das mãos e
distanciamento social. Somente na
quinta-feira (6), as unidades de saúde da
cidade contabilizaram 740 atendimentos
de síndrome gripal.

O surto de gripe tem preocupado as
autoridades de saúde e aumentado a
taxa de ocupação da Santa Casa, com
muitos pacientes suspeitos de gripe
H3N2, uma variante do vírus Influenza.
Cinco casos da doença já foram
laboratorialmente confirmados no
município, que realiza o exame apenas
em pacientes internados, conforme o
protocolo estadual.

Para o médico Dr. Danilo Bargieri,
diretor técnico da Santa Casa de
Ubatuba, além dos cuidados básicos

utilizados também na prevenção da
Covid-19, é importante que a população
evite lugares fechados e não compartilhe
utensílios de uso pessoal, como copos,
talheres e travesseiros. “A situação é
realmente preocupante e novamente
precisamos contar com a colaboração de
todos. Em Ubatuba, é indicado ainda
evitar as praias da região central, que
costumam atrair o maior número de
banhistas e diminuir a aglomeração em
supermercados, feiras e farmácias,
elegendo apenas um representante da
família para realizar as compras”,
explicou o médico.

Na próxima segunda-feira, dia 10,
todos os postos de saúde de Ubatuba
atenderão casos de síndrome gripal
das 13h às 17h. A nova medida de
expandir os atendimentos prevê mais
agilidade nas consultas, sem que o
paciente tenha que se locomover em
grandes distâncias. O objetivo é que
as pessoas procurem os postos de
saúde mais próximos de suas
residências ao apresentarem sintomas

leves de gripe ou resfriado.
De acordo com a secretária adjunta

de Saúde, Tatiana Mansur, as medidas
de prevenção contra a gripe e a Covid-
19 não podem ser afrouxadas a fim de
evitar o retorno das medidas
restritivas no município. “Estamos
monitorando diariamente os números
de atendimentos e os casos
posit ivados de H3N2 e Covid. A
vacinação contra a Covid segue
ocorrendo em nosso município com
aplicação de todas as doses e, a partir
de segunda-feira, colocaremos os
postos de saúde para reforçar os
atendimentos de síndrome gripal. A
Secretaria de Saúde tem trabalhado
para conter o avanço dessas doenças,
mas precisamos da colaboração dos
moradores e turistas para que a cidade
possa continuar avançando para o fim
das medidas sanitárias restritivas”,
finalizou Mansur.

Fonte: Secretaria de Comunicação /
PMU

Alerta


