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Ubatuba prevê a cobrança
da taxa de preservação

ambiental a partir de junho

A Prefeitura de Ubatuba, por
meio da Secretaria do Meio Am-
biente, trabalha na implantação
da Taxa de Preservação Ambiental
(TPA) e, desde o último final de
semana, a empresa vencedora da
licitação já disponibilizou o site
para informações e solicitação de
isenção da taxa, que pode ser con-
ferido no endereço:

www.ecoubatuba.com.br.
As taxas ambientais estão pre-

vistas em lei e serão cobradas de
veículos motorizados que ingres-
sarem no município e em razão
de sua permanência, mediante
sistema de arrecadação e cobran-
ça remota.

Estão previstos a cobrança de
valores de R$ 3,50 a R$ 92 de

veículos motorizados que entra-
rem no município. O objetivo é
arrecadar fundos para “mitigar
impactos socioambientais” gera-
dos pelo fluxo de visitantes. As
isenções podem ser solicitadas
por meio do site administrado
pela concessionária responsável.

Confira as regras na pág. 4

Prefeitura pretende dobrar
coleta de esgoto até 2024

Para avançar nas obras de sa-
neamento, a prefeitura conse-
guiu, por meio de tratativas com
a Sabesp – Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de São
Paulo – adiantar em 50% o va-
lor total do contrato para inves-
timentos nos próximos três
anos.

 Metade dos investimentos
que a empresa teria que reali-
zar em saneamento em
Ubatuba ao longo de 30 anos
será feito nos próximos 3 anos.
Essa é uma conquista importan-
te para o município e para a
adequação ao novo marco
regulatório de saneamento re-
visado em 2021.

Conforme o contrato 337/2020,
assinado em maio de 2020, a
Sabesp é a responsável pelos
serviços públicos de abasteci-

mento de água e esgotamento
sanitário de Ubatuba por três
décadas.

Saiba mais na pág. 7

Ubatuba tem série de
eventos no fim de semana

Entre os dias 13 e 15 de maio, Ubatuba tem em sua programação diversas iniciativas que vão de
provas esportivas a atrações culturais, além de eventos promovidos pela própria prefeitura, como
a segunda edição do programa Bairro a bairro: cuidando de você que, desta vez,  acontece no
Perequê-Açu, e o Mutirão do Cadastro Único para moradores da região sul. Confira na página 8

Candidatos de Ubatuba já podem
conferir locais de prova do
Vestibular 2022 da Univesp

 Prefeitura de Ubatuba informa que os
locais de prova do vestibular Univesp 2022
já estão disponibilizados para os candida-
tos no site vestibu-lar.univesp.br. Confor-
me portaria do vestibular, a confirmação
do local onde será realizado o exame será
de inteira responsabilidade do candidato.
A instituição ainda reforça que não have-
rá envio da convocação pelos Correios, por
e-mail ou por quaisquer outros meios.

Pág. 8

Leia matéria completa na pág. 6

Mutirão do Cadastro Único acontece neste
sábado, 14, na região sul de Ubatuba

Carro atinge capivara e bate
de frente com ônibus na

Rodovia Rio-Santos

Um carro de passeio atingiu
uma capivara, na altura do
km 41 da Rodovia Rio-San-
tos, no trecho de Ubatuba e
colidiu frontalmente com um

ônibus que vinha no sentido
contrário.

O veículo seguia sentido
Paraty e rodou na pista após
acertar o animal. O aciden-

te foi registrado às 21h15 de
domingo (8)  entre a Barra
Seca e a Praia Vermelha.

Pág. 6

Você sabe quando procurar por atendimento
de saúde na UBS, P.A ou Santa Casa?

Leia matéria completa na pág. 7
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Falando de Saúde Gastronomia

Mulheres 31

Educação

O Crumble é um mega doce
coringa, rápido, fácil, delicioso
para ser consumido quentinho,
mas frio também tem seu
charme; sozinho ou acompa-
nhado. O que importa mesmo,
é experimentar, pode ser feito
com qualquer fruta picada, de
preferência bem madura, porém
com boa consistência.

Essa sobremesa de origem in-
glesa e foi popularizada duran-
te a segunda Guerra Mundial,
pois com o racionamento não
existiam ingredientes suficientes
para fazer as tortas mais tradici-
onais. Mesmo com o fim da
Guerra, a facilidade de fazê-la
era tão grande, que ficou e hoje
é conhecida mundialmente.

O Crumble de banana é o mais
famoso em nosso país, vamos à
receita.

Crumble banana
Ingredientes:
Recheio:
2 bananas maduras (de prefe-

rência nanica)
Açúcar e canela para polvilhar

Cobertura:
1/2 xícara de farinha de trigo
3 colheres de açúcar cristal
50g de manteiga
1 colher de chá de fermento

em pó

Modo de preparo:
Preaqueça o forno à 200º, cor-

te a banana em rodelas e colo-
que em um refratário.

Polvilhe com açúcar e canela,
reserve. Em uma tigela coloque
a farinha de trigo, a manteiga, o
açúcar cristal e o fermento em

Ser de verdade
Você é de Verdade?

Já parou pra pensar o quanto nos escondemos atrás de más-

caras...

Tudo pra esconder a verdade na real história da vida

As pessoas hoje vivem pra mostrar o que não tem, pra falar do

que não entende, pra usar o que não gosta.

E tudo isso pra agradar quem nem conhecem!

Isso podemos chamar de ilusão, escravidão e um grande vazio

na alma!

Pessoas que deitam a cabeça no travesseiro frustradas com

suas vidas vazias. Os sonhos, a vontade de conquistar e de en-

carar a realidade de suas vidas, já ficou em quinto plano.

O que as pessoas acham que precisam é provar para pessoas

que nem conhecem o que elas conseguem fingir que são...

Uma realidade triste, mas real.

A verdadeira liberdade está em ser você mesmo, sem se preo-

cupar com o que os outros gostam ou não gostam!

Nós temos que ser de verdade.

O mundo não aguenta mais mentiras.

Seja de verdade, seja livre, seja feliz!

Um doce coringa

pó. Misture com as pontas do
dedo até que mistura fique pa-
recendo areia grossa.

Detalhe: margarina não dá cer-
to, a manteiga deve estar gela-
da e cortada em pedacinhos.
Coloque essa mistura sobre as
bananas e leve ao forno por
aproximadamente 20 minutos,
ou até que esteja dourada a co-
bertura.

Essa receita é bem tradicional
e suporta trocas interessantes
como:

– Trocar o açúcar por leite em
pó desnatado. Menos calorias e
mais proteínas.

– Usar o melado no lugar do
açúcar, também é uma opção.

– Trocar a farinha de trigo bran-
ca por farinha de trigo integral
pode ser melhor
nutricionalmente.

– Usar aveia no lugar da fari-
nha, deixa a sobremesa com
mais fibras e nutritiva.

– Para um crumble mais cremo-
so e “diferentão”, trocar o açú-
car por um pouco de leite
condensado ou doce de leite,
fica realmente bom.

Consuma com moderação e
bom apetite!

Crumble banana

Você já teve dor de garganta
alguma vez na vida? Sabe

quando suspeitar de Amigdali-
te? O Dr. Bruno Pina dá mais

detalhes sobre o assunto

As amígdalas ficam localizadas
na orofaringe, logo no fim da lín-
gua, no fundo da boca. Elas são
responsáveis pela produção de
linfócitos (células de defesa do
nosso organismo), ou seja, elas
guardam uma espécie de arqui-
vo imunológico e ajudam a pro-
mover estratégias de defesa. Jus-
tamente por funcionarem como
uma barreira, essas estruturas
são muito suscetíveis a proces-
sos infecciosos. Quando isso
ocorre, as amígdalas se infla-
mam, ficam inchadas, doloridas
e dificultam a passagem dos ali-
mentos para o aparelho digesti-
vo.

O sintoma mais comum da
amigdalite é a dor de garganta,
principalmente na hora de engo-
lir.

Porém existem outros sintomas
comuns, entre eles:

Amígdalas vermelhas e incha-
das.

Revestimento ou manchas
brancas e amarelas nas amígda-
las.

Dificuldade de engolir.
Febre.
Aumento de gânglios no pesco-

ço (ínguas).
Voz rouca.
Mau hálito (bafo).
Nos casos mais graves pode

ocorrer até mesmo faltar de ar
e dificuldade para abrir a boca

Nos bebês e nas crianças pe-
quenas, os sintomas podem in-
cluir:

Excesso de baba, por conta da
dificuldade e dor na hora de en-
golir.

Recusa na hora de comer.
Agitação incomum.
Amigdalite: causa 

Dor de garganta, febre
e voz rouca? Quando

suspeitar de amigdalite

Os vírus estão implicados em
cerca de 50% a 70% das inflama-
ções, especialmente os que cau-
sam também gripes e resfriados,
como o adenovírus. Entre as
bactérias, os principais agentes
envolvidos são os estafilococos
e o estreptococo. Esses micror-
ganismos costumam ser trans-
mitidos de uma pessoa para ou-
tra através de tosse, espirro e
contaminação das mãos e obje-
tos por secreções respiratórias.
Alguns fatores, como mudanças
bruscas de temperatura, convi-
vência com fumantes, exposição
contínua ao ar-condicionado e,
sobretudo, situações de queda
na imunidade podem predispor
o indivíduo a desenvolver uma
amigdalite. 

Amigdalite: diagnóstico
O diagnóstico é clínico e de-

pende basicamente da história
do paciente e do exame da gar-
ganta. alguns exames podem ser
necessários, como o teste rápi-
do para a pesquisa da bactéria
na secreção da garganta e mes-
mo a cultura, na qual o material
colhido é posto em meios pró-
prios para avaliar o crescimento
de bactérias.

Amigdalite: tratamentos 
Se a amigdalite é causada por

um vírus, o médico não vai re-
comendar antibiótico. Se a
amigdalite for causada por uma
bactéria, o tratamento é feito
por antibióticos e remédios sin-
tomáticos para dor e febre. 

A retirada das amígdalas é
indicada quando a recorrência
da amigdalite é muito alta, ge-
ralmente maior do que quatro
vezes por ano. Apesar de ser um
problema corriqueiro na infân-
cia, a amigdalite precisa de um
bom diagnóstico e de um trata-
mento adequado.

Fonte: Brasil 61

Transtorno que afeta a
capacidade de entendimento

dos sons pode prejudicar o
aprendizado na escola

Os sintomas são parecidos: di-
ficuldade de concentração, de-
sinteresse, esquecimento,
hiperatividade, baixo rendimen-
to escolar e, muitas vezes, isola-
mento social. Muitas crianças
são assim, o que pode levar a
diagnósticos como o de Dislexia
ou de Transtorno do Déficit de
Atenção e Hiperatividade
(TDAH). O que muitos pais não
sabem é que esses sintomas
também podem ser
consequência de um tipo de dis-
túrbio relacionado à audição.

Trata-se da Desordem do
Processamento Auditivo Central
— DPAC —, que afeta a capaci-
dade de compreensão dos sons
e pode prejudicar o desenvolvi-
mento intelectual desde a infân-
cia. A criança ouve normalmen-
te, mas não consegue interpre-
tar o que ouve. É como se as
palavras e demais sons fossem
apenas ruídos.

“A criança ou adolescente com
DPAC não consegue discriminar
os sons quanto à sua localização
e amplitude e não reconhece ou
não compreende o significado
de cada ruído presente no am-
biente. Com isso, o mundo se
transforma em uma incômoda
confusão de barulhos descone-
xos e embaralhados”, explica a
fonoaudióloga Rafaella Cardoso,
especialista em Audiologia na
Telex Soluções Auditivas.

De acordo com os neurologis-
tas, todo o esforço que é feito
por quem tem o distúrbio, para
entender o que acontece ao re-
dor, é demasiado para o cére-
bro. Chega uma hora que ele
não resiste e “desliga”. Por isso,
pessoas com DPAC são sempre
muito distraídas e perdem rapi-
damente o foco de atenção so-
bre o que está acontecendo no
ambiente.

A fala e a leitura também são
prejudicadas porque o processo
de linguagem se desenvolve si-
multaneamente ao processo da
audição. Deste modo, a criança
pode ter dificuldades para
aprender a falar e a ler, já que é
necessário associar as palavras
ao som que elas têm.

“Em condições normais, locali-
zar o som é entender de onde
ele vem, sua direção e distância;
é perceber o que é o badalar do
sino da igreja, a buzina de um
carro. Logo, ter uma boa audi-
ção nem sempre é o suficiente
para compreender os sons”, ex-
plica a especialista.

O diagnóstico é dado geral-
mente na fase de alfabetização
da criança, uma vez que é nessa
fase que o aluno começa a apre-
sentar dificuldade de memória
de curto prazo, falta de enten-
dimento, pouca concentração e
incapacidade de leitura e escri-
ta. O que acontece é que ele
ouve com clareza a voz do pro-
fessor, mas tem dificuldade em
entender a fala; ou mesmo in-
terpretar textos e compreender
o enunciado de problemas, atro-
pelando as palavras. A boa notí-
cia é que o problema pode ser
contornado.

“É de extrema importância que
o diagnóstico correto seja feito
o quanto antes para que as difi-
culdades no aprendizado sejam

Crianças distraídas:
déficit de atenção ou
distúrbio auditivo?

superadas mais facilmente. O
cérebro humano tem, principal-
mente durante a infância, gran-
de flexibilidade. Com o trata-
mento fonoaudiológico e o
apoio de uma equipe pedagógi-
ca adequada, desde cedo, a cri-
ança tem grandes chances de
obter um ótimo desempenho
escolar, pois seu cérebro estará
sendo treinado a desenvolver
mecanismos diferentes e rotas
alternativas para driblar o distúr-
bio”, esclarece a fonoaudióloga
da Telex.

Não se sabe ao certo como a
DPAC surge, mas acredita-se que
a falta de estímulos sonoros du-
rante a infância seja uma das
causas. As estruturas do cérebro
que interpretam e hierarquizam
os sons se desenvolvem até os
13 anos. Até essa idade, as no-
tas musicais, as palavras e os
barulhos do dia a dia vão lenta-
mente ensinando o cérebro a li-
dar com a audição.

Alguns pesquisadores desta-
cam que crianças com lesões ou
inflamações frequentes no ouvi-
do médio podem desenvolver o
transtorno, uma vez que tais
enfermidades impedem o cére-
bro de receber adequadamente
estímulos sonoros. Doenças
neurodegenerativas, rubéola,
sífilis e toxoplasmose e até mes-
mo alcoolismo e dependência
química materna podem causar
o distúrbio. Mas nada ainda foi
comprovado cientificamente.

O diagnóstico da Desordem do
Processamento Auditivo Central
é consolidado por um
fonoaudiólogo por meio de tes-
tes especiais que descartam ou-
tros problemas.

 “Na maior parte dos casos, o
sistema auditivo periférico (tím-
pano, ossículos, cóclea e nervo
auditivo) está totalmente pre-
servado. Por isso, são realizados
procedimentos um pouco mais
elaborados do que as análises
audiométricas comuns. É preci-
so avaliar o desenvolvimento
linguístico e o comportamento
auditivo, por exemplo. A idade
mínima adequada para efetuar
tal estudo é a partir dos sete
anos de idade. Os exames apon-
tarão em quais habilidades au-
ditivas a criança tem maior difi-
culdade e isso servirá de orien-
tação para a escolha do plano de
tratamento no que diz respeito
ao treinamento auditivo que o
fonoaudiólogo conduzirá com a
criança, em um trabalho
terapêutico de médio a longo
prazo”, finaliza Rafaella Cardoso.

Dicas para pais e professores
de crianças com DPAC:

- Ambientes barulhentos preju-
dicam ainda mais a concentra-
ção das crianças com DPAC; por
isso é preciso manter o silêncio
na hora do estudo, tanto na es-
cola quanto em casa;

 - É preciso falar de forma cla-
ra, pausada, de preferência bem
de perto e de frente para a cri-
ança;

 - É aconselhável que, na esco-
la, a criança esteja sentada o
mais perto possível do professor
e fique afastada de portas e ja-
nelas para se proteger do baru-
lho;

- A criança deve ser incentiva-
da pelos pais e professores no
esforço de aprendizagem, a fim
de melhorar nos estudos e au-
mentar a sua autoestima.

ORÇAMENTO DE EDITAL DE JUSTIÇA

acidadeubatuba@gmail.com

Disque 190
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Semana da Aviação de Ubatuba

Evento deve acontecer de 7 a
14 de setembro e marca 200
anos da Independência do

Brasil e centenário do
primeiro pouso de aeronave

na cidade

Na tarde da última terça-feira
(10), uma reunião no gabinete
da Prefeitura de Ubatuba discu-
tiu a realização da "Semana da
Aviação de Ubatuba", instituída
por Lei, porém que, este ano,
terá um significado ainda maior:
o evento deve acontecer entre
os dias 7 e 14 de setembro, data
que marca 200 anos da Indepen-
dência do Brasil e 100 anos do
primeiro pouso de uma aerona-
ve no município, resultado de
um raid aéreo feito por um ca-
pitão do Exército chileno, capi-
tão Diego Aracena, que voou de
Santiago trazendo mensagem
do presidente do Chile ao presi-
dente do Brasil no 1º Centená-
rio da Independência brasileira
– além de coincidir com a cele-
bração da Paz de Iperoig, no dia
14.

O objetivo é valorizar a histó-
ria e as pesquisas aeronáuticas
do aviador ubatubense Gastão
Madeira, precursor dos estudos
de dirigibilidade dos balões e
criador de sistemas de navega-
ção aérea e do aviplano.

A ideia é promover uma pro-
gramação que envolva e con-
temple as escolas de Ubatuba,
alimentando nos estudantes a
curiosidade sobre o funciona-
mento das aeronaves e, tam-

Encontro discute
programação para “Semana

da Aviação” em Ubatuba
Fo
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bém, aumentando o contato
delas com a tecnologia da avia-
ção.

“Acredito que vai ser um even-
to muito bacana e importante
para a valorização da memória
da cidade”, destacou a secretá-
ria de Educação, Fatinha Barros

O jornalista e também colabo-
rador do Núcleo Infanto-juvenil
de Aviação de Ubatuba (Ninja),
César Rodrigues, reforçou que
além de caráter pedagógico, o
evento pode refletir, também,
em outras frentes. “Trata-se de
uma ação que vai valorizar a cul-
tura e história, não só da avia-
ção, mas de Ubatuba, além de
ser um insumo turístico, com
oportunidade de atrair o públi-
co amante do segmento para
visitar as exposições e prestigiar
as atrações da programação”,
explicou.

“Nosso objetivo é plantar a
sementinha, assim como faze-
mos com o Ninja. Além de Capi-
tal do Surfe, Ubatuba pode se
tornar capital de outras coisas,
como tecnologia por exemplo”,
acrescentou o aviador e colabo-
rador do Ninja, Tiago Tabarro
Rizzi

“Nosso governo, com todo su-
porte das Secretarias de Turismo
e Educação, não medirá esforços
para valorizarmos essas datas e
fomentarmos ainda mais o turis-
mo na nossa cidade. Precisamos
valorizar a riqueza da nossa cul-
tura, ainda mais, aproveitando
essa oportunidade de criar um
intercâmbio internacional com o
Chile”, destacou a prefeita Fla-
via Pascoal.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

99ª Festa de São Pedro Pescador

Aberta inscrição para bandas
que desejam se apresentar na

Festa de São Pedro em Ubatuba

Grupos devem ser
representados por pessoas

jurídicas ou
microempreendedores

individuais (MEI)

A Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba – Fundart – abriu
edital de inscrição e seleção
para bandas e grupos musicais
interessados em se apresenta-
rem na 99ª Festa de São Pedro
Pescador. As inscrições podem
ser feitas até o dia 23 de maio,
das 8h às 12h e das 14h às 17h,
na sede da fundação, na Praça
Nóbrega, nº 54, Centro.

Serão selecionadas 10 bandas
ou grupos musicais que se apre-
sentarão no palco principal da
99ª Festa de São Pedro Pesca-
dor de Ubatuba que será reali-

zada de 24 a 29 de junho, na Pra-
ça de Eventos, na Avenida
Iperoig. Os músicos seleciona-
dos serão remunerados e se
apresentarão conforme a pro-
gramação definida pela Fundart.

Podem se inscrever bandas e
grupos de estilo pop, MPB, ser-
tanejo, samba, pagode, forró,
rock e reggae, representados le-
galmente por pessoas jurídicas
ou microempreendedores indi-
viduais – MEI. Para a inscrição é
necessário conferir a documen-
tação exigida no edital abaixo e
também disponível no site da
Fundart: www.fundart.com.br.

A seleção dos grupos será
anunciada no dia 31 de maio,
após análise realizada pela Dire-
toria Cultural da Fundart, em
conjunto com um membro re-

presentante do Setorial de Mú-
sica do Conselho Deliberativo da
fundação e um membro repre-
sentante da Música do Conselho
Municipal de Política Cultural de
Ubatuba.

De acordo com o edital, o ob-
jetivo da seleção é garantir a di-
versidade na programação, bus-
cando eleger representantes de
vários gêneros e movimentos
musicais, levando em conta a
qualidade artística e técnica nas
músicas apresentadas, entre
outros itens de seleção.

A lista das bandas e grupos
musicais selecionados será
anunciada e publicada pela
Fundart no dia 31 de maio.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal

A Cidade https://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes

sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”

e instagram @acidadeubatuba

JORNAL A CIDADE NAS REDES SOCIAIS E INTERNET

Estão abertas até o dia 14 de
junho, as inscrições para o con-
curso “Rainha dos Pescadores
2022”, que elege a representan-
te das tradições caiçaras, do mar
e dos pescadores. O desfile in-
tegra o primeiro dia da progra-
mação da 99ª Festa de São
Pedro Pescador de Ubatuba que
será realizada de 24 a 29 de ju-
nho, na Praça de Eventos, na
Avenida Iperoig.

Poderão participar do concur-
so somente as vinte primeiras
inscrições. As interessadas deve-
rão ser residentes e domiciliadas
em Ubatuba, com idade entre 16
e 29 anos, sendo que as meno-
res de 18 anos deverão apresen-
tar autorização dos pais ou dos
seus responsáveis legais.

As inscrições devem ser rea-
lizadas diretamente na sede
administrativa da Fundart, na
Praça Nóbrega, nº 54, Centro
– das 8h às 17h, mediante o
preenchimento da ficha de
inscrição (disponível na sede
e no site da Fundart) e a en-
trega de cópias simples do RG,
CPF e comprovante de resi-
dência.

As três primeiras colocadas
no concurso serão premiadas
com: 1º Lugar: Rainha dos Pes-
cadores com R$ 700,00; 2º Lu-

Fundart abre inscrição
para concurso Rainha
dos Pescadores 2022

Desfile integra a 99ª Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba

gar: 1ª Princesa dos Pescado-
res com R$ 500,00; e 3º Lugar:
2ª Princesa dos Pescadores
com R$ 400,00.

A Rainha dos Pescadores de
2022 deverá permanecer du-
rante a 99ª Festa de São Pedro
Pescador usando a coroa e a
faixa, bem como participar da
procissão terrestre e maríti-

ma, da corrida de canoas e da
entrega das premiações.

O concurso “Rainha dos Pesca-
dores 2022” e a 99ª Festa de São
Pedro Pescador de Ubatuba são
realizados pela Prefeitura Muni-
cipal, por meio da Fundação de
Arte e Cultura – Fundart.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Solidariedade

O Governador Rodrigo Garcia co-
mandou na terça-feira (10) o lan-
çamento da campanha Inverno So-
lidário 2022. A iniciativa coordena-
da pelo Fundo Social de São Paulo
vai arrecadar cobertores novos
para doações a pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social du-
rante o outono e o inverno.

“A Campanha do Inverno Solidá-
rio é o momento para todos cele-
brarem espírito de solidariedade,
compaixão e amor ao nosso seme-
lhante, e está no espírito de todo o
brasileiro, são pessoas que ajudam
a transformar a vida de milhares e
milhões de pessoas”, afirmou
Rodrigo.

A ação será realizada até 21 de
setembro. As doações poderão ser
entregues pontos de coleta insta-
lados nas estações de trens e me-
trô, terminais de ônibus da EMTU
(Empresa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos) e unidades do
Poupatempo.

“A Campanha do Agasalho come-
ça hoje, mas só termina em setem-
bro, então temos um longo cami-
nho pela frente para arrecadar co-
bertores e espero contar com a aju-
da de todos os municípios. O Fun-
do Social já vai comprar 100 mil co-

Campanha Inverno Solidário
é lançada pelo governo do Estado
e se estende a todos os municípios

bertores” declarou Luciana Garcia,
Presidente do Fundo Social e Pri-
meira-dama do Estado.

As doações serão destinadas a
pessoas em situação de rua e enti-
dades sociais, hospitais e centros de
acolhimento em todos os 645 mu-
nicípios de São Paulo.

A campanha Inverno Solidário de
2022 será ampliada. Além de arre-
cadar cobertores novos, o Governo
de São Paulo vai promover ações de
combate a doenças comuns do in-

verno nas unidades das Praças da
Cidadania, mantidas pelo Fundo
Social em locais com alta
vulnerabilidade. A Secretaria da
Saúde fará ações de prevenção e
vacinação contra a gripe.

Apoio empresarial

A campanha Inverno Solidário
conta com o apoio da Klabin, que
doou 8 mil caixas que serão distri-
buídas pelos estabelecimentos par-
ceiros para doações de cobertores.
A empresa é parceira dessa iniciati-
va há mais de 20 anos.

Responsável pelo desenvolvimen-
to e manutenção do site http://
www.invernosolidario.sp.gov.br/, a
Prodesp – empresa de Tecnologia
do Governo de São Paulo – também
oferece um canal que indica os pon-
tos de coleta mais próximos para
doações. Ao informar o CEP, o site
oferece a relação de unidades que
estão recolhendo cobertores na re-
gião.

A Prodesp também é responsável
pelo Poupatempo. Novamente, to-
dos os postos do programa recebe-
rão cobertores para distribuição a
entidades assistenciais ligadas ao
Fundo Social de São Paulo e dos
municípios.

Jornal A Cidade: Há 36 anos levando informação com credibilidade e transparência.
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Meio ambiente Editais & Comunicados

Saúde

Mais de 400 mil agentes comuni-
tários de saúde e de combate às
endemias terão piso salarial de dois
salários mínimos, atualmente R$
2.424, além de adicional de insalu-
bridade e aposentadoria especial

Depois de mais de uma década em
tramitação no Congresso Nacional,
a proposta (emenda constitucional
120/22) que institui o piso salarial a
agentes comunitários de saúde foi
aprovada, na última quinta-feira (5),
pelo Congresso Nacional. Atual-
mente, o Brasil conta com cerca de
400 mil agentes comunitários de
saúde e agentes de combate às
endemias.

O deputado federal Valtenir Perei-
ra (MDB-MT), autor da proposta de
emenda à Constituição (PEC 22/
2011) que originou a emenda cons-
titucional promulgada, comemo-
rou. Segundo o parlamentar, a apro-
vação “faz justiça” a uma categoria
que luta por seus direitos desde
1991, quando o programa foi cria-
do pelo então presidente da Repú-
blica, Fernando Collor de Melo.

“A emenda que ora promulgamos
corrige distorções que vêm se agra-
vando desde 1991, quando foi cria-
do o programa de agentes comuni-
tários de saúde pelo então presi-
dente da república Fernando Collor
de Mello”, ressaltou Pereira.

O texto da PEC prevê um piso sa-
larial nacional de dois salários mí-
nimos (atualmente no valor de R$
2.424) para a categoria e também
prevê adicional de insalubridade e
aposentadoria especial, devido aos
riscos inerentes às funções desem-
penhadas. A PEC ainda determina
que estados, Distrito Federal e mu-
nicípios deverão estabelecer outras
vantagens, incentivos, auxílios, gra-
tificações e indenizações, a fim de
valorizar o trabalho dos profissio-
nais da categoria.

O parlamentar ressaltou ainda

Agentes comunitários de
saúde: piso aprovado corrige

problema de uma década

Sessão da promulgação da Emenda Constitucional 120/2022.

Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal

que a PEC determina que os recur-
sos para o pagamento do piso de-
vem constar no orçamento geral da
União, ou seja, os valores não se-
rão incluídos no cálculo para fins do
limite de despesa com pessoal dos
estados, do Distrito Federal e dos
municípios.

“Os recursos para o pagamento
dos salários desses trabalhadores,
agentes comunitários de saúde e
agente de combate às endemias
passam a estar consignados em do-
tação própria do orçamento geral
da União. E chegarão diretamente
ao bolso de cada um deles sem a
possibilidade de desvio de finalida-
de ou confisco por estados e muni-
cípios”, apontou o deputado.

Ilda Angélica Correia, presidente
da Confederação Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde
(CONACS), comemorou o desfecho.
“A partir de hoje, é dignidade do
nosso salário, nossa remuneração.
Uma política de remuneração ga-
rantida no texto constitucional”,
destacou Ilda.

ACS

Segundo o Ministério da Saúde, os
Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) são profissionais que com-
põem a equipe multiprofissional
nos serviços de atenção básica à
saúde. Eles também são responsá-
veis por desenvolver ações de pro-
moção da saúde e prevenção de do-
enças, tendo como foco as ativida-
des educativas em saúde, em domi-
cílios e coletividades. O ACS é o pro-
fissional que realiza a integração
dos serviços de saúde da atenção
básica com a comunidade, a porta
de entrada da população ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Com informações do Senado No-
tícias

Fonte: Brasil 61

Ajude a Polícia

a ajudar você!

Disque 190

Prefeitura prevê cobrar valores de
R$ 3,50 a R$ 92 de veículos moto-
rizados que entrarem no município;
objetivo é arrecadar fundos para
“mitigar impactos socioambientais”
gerados pelo fluxo de visitantes;
isenções podem ser solicitadas por
meio do site administrado pela con-
cessionária responsável

A Prefeitura de Ubatuba, por meio
da Secretaria do Meio Ambiente,
trabalha na implantação da Taxa de
Preservação Ambiental (TPA) e,
desde o último final de semana, a
empresa vencedora da licitação já
disponibilizou o site para informa-
ções e solicitação de isenção da
taxa, que pode ser conferido no
endereço: www.ecoubatu-
ba.com.br.

As taxas ambientais estão previs-
tas em lei e serão cobradas de veí-
culos motorizados que ingressarem
no município e em razão de sua
permanência, mediante sistema de
arrecadação e cobrança remota.

Estão isentos veículos que licen-
ciados em Ubatuba e cidades da
região ou cadastrados no site

 www.ecoubatuba.com.br.
Para evitar filas, foram instalados

equipamentos de leitura de placas
(semelhantes aos radares), que fa-
rão os registros das placas nas en-
tradas da cidade. Segundo a prefei-
tura, não haverá barreiras físicas
como as de um pedágio.

O pagamento da taxa poderá ser
realizado de forma automática com
as tags de pedágio e estacionamen-
to para veículos; pelo aplicativo ou
nos totens espalhados pela cidade
- até agora o site oficial cita um úni-

Ubatuba prevê a cobrança da taxa de
preservação ambiental a partir de junho

co local no centro da cidade.
(https://www.ecoubatuba.com.br/
)

O turista terá até 30 dias para fa-
zer o pagamento, sob pena de mul-
ta no dobro do valor devido.

Existe a possibilidade de pagar a
taxa pela internet ou com tags já
utilizadas para pagamento de pedá-
gio. O prazo máximo para pagamen-
to sem incidência de juros e multa
é 30 dias a partir da data de entra-
da em Ubatuba.

Por exemplo: quem chegar de car-
ro para passar um feriado de qua-
tro dias na cidade, pagará R$ 52
pelos quatro dias que permaneceu
em Ubatuba.

A lei que estipula a cobrança de-
termina que o valor arrecadado
com a taxa seja aplicado em ações
de conservação e preservação do
meio ambiente em toda a cidade,
“para garantir que localidades fa-
mosas por suas belezas naturais não
sofram com um volume
incontrolável de turistas que pode
causar uma série de problemas”, de
acordo com o site oficial da cobran-
ça.

Vale lembrar que a taxa municipal
de turismo que já é cobrada de ôni-
bus, micro-ônibus e vans de excur-
são será mantida —esses veículos
pagarão as duas taxas.

Veículos emplacados em cidades
vizinhas, como São Sebastião,
Caraguatatuba, Ilhabela, Cunha,
São Luiz do Paraitinga, Natividade
da Serra e Paraty (RJ), estarão isen-
tos da taxa.

Veículos que permanecerem me-
nos de 4 horas na cidade também

estarão isentos da taxa ambiental.

Valores das taxas

Os valores das taxas que serão
cobradas pela Prefeitura de
Ubatuba:

R$ 3,50 (motocicletas);
R$ 13 (veículos de pequeno por-

te);
R$19,50 (caminhonetes e

kombis);
R$ 39 + taxa da Companhia Muni-

cipal de Turismo de Ubatuba (vans
de excursão);

R$ 59 + taxa da Comtur (micro-
ônibus e caminhões);

R$ 92 +taxa da Comtur ( ônibus).

Quais outros veículos são isentos
da taxa em Ubatuba?

Ambulâncias, veículos oficiais,
carros fortes, carros fúnebres devi-
damente cadastrados no Município;

Veículos prestadores de serviços
ou que realizem abastecimento
para o comércio local, devidamen-
te cadastrados no município;

Veículos de empresas concessio-

nárias de serviços de eletricidade,
telefonia fixa e móvel, saneamento
básico e transporte público coleti-
vo, previamente cadastrados no
município;

Veículos de pequeno porte de pes-
soas que comprovadamente traba-
lhem, exerçam profissão ou prestem
serviço de maneira não eventual no
município de Ubatuba, desde que
previamente cadastrados;

Veículos de propriedade daqueles
que comprovem residência no muni-
cípio de Ubatuba, previamente cadas-
trados no município;

Veículos em nome de proprietários
de imóveis ou de cônjuges, filhos e
pais de proprietários, sendo permiti-
do o cadastro de no máximo dois ve-
ículos para cada imóvel;

Veículos de transporte coletivo que
transportem trabalhadores de outros
municípios, e cargas para abasteci-
mento do comércio e prestadores de
serviços do Município, previamente
cadastrados mediante apresentação
do contrato de prestação de serviços
e/ou nota fiscal de venda.

Licenciamento digital de veículos

Disponível desde maio de
2020 no Estado de São Paulo,
serviço é oferecido de forma

100% eletrônica

Praticidade e agilidade. Esses
dois adjetivos definem o
licenciamento digital, documen-
to presente no cotidiano de mi-
lhares de condutores paulistas.
O serviço, que completa dois
anos neste mês de maio, já foi
realizado por 30,1 milhões de
motoristas no Estado de São
Paulo. Os dados do Detran.SP
são referentes ao período entre
maio de 2020 e abril deste ano.

Somente nos quatro primeiros
meses de 2022, cinco milhões de
proprietários de veículos já re-
gularizaram a documentação
digitalmente. Janeiro foi o mês
com mais emissões. Foram 3,2
milhões.

Conhecido também por CRLV-
e (Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo), o
documento digital possui a mes-
ma validade jurídica do formato
impresso. Com a versão eletrô-
nica, não é necessário também
que o cidadão se dirija a uma
unidade de atendimento do
Detran.SP ou do Poupatempo.

O proprietário tem total inde-
pendência para baixar a versão
eletrônica no celular ou, se qui-

Detran.SP bate 30 milhões de
licenciamentos digitais em 2 anos

ser, imprimir o próprio docu-
mento em casa. O condutor
pode ainda compartilhar CRLV-
e com todos que utilizam o veí-
culo.

“É importante que os motoris-
tas paulistas tenham uma boa
experiência na utilização dos
serviços públicos digitais, econo-
mizando dinheiro e resolvendo
suas questões com o Detran.SP
de maneira simples, com menos
burocracia e mais comodidade”,
explica Neto Mascellani, diretor-
presidente do Detran.SP.

Capital lidera

Em todo o Estado de São Pau-
lo, a capital é o município com
mais veículos licenciados no for-
mato eletrônico. Desde o início
da implantação do serviço, 6,8
milhões de proprietários regula-
rizaram a situação online. Em
seguida, as cidades com mais
documentos emitidos digital-
mente foram: Campinas
(892.873), Guarulhos(699.730),
Ribeirão Preto (602.512), São
Bernardo do Campo (574.554) e
Sorocaba(512.443).

Como Licenciar

Para licenciar o veículo é pre-
ciso informar o número do

Renavam e pagar a taxa de
licenciamento via internet
banking, aplicativo caixa eletrô-
nico e /ou Lotéricas. É necessá-
rio, porém, que o proprietário
pague todos os débitos do veí-
culo, como por exemplo: IPVA,
possíveis multas exigíveis e a
taxa de licenciamento.

Atualmente, as redes bancári-
as credenciadas são: Santander,
Bradesco, Banco do Brasil, Safra,
Itaú, Caixa Econômica Federal,
além das Lotéricas).

Assim, após o pagamento, o do-
cumento digital fica disponível
para download e impressão no
item ‘Licenciamento Digital’ nos
portais do Poupatempo
(www.poupatempo.sp.gov.br),

Detran.SP (www.detran.sp.gov.br)
e Senatran (portalservicos.sena-
tran.serpro.gov.br), além dos
aplicativos Poupatempo Digital,
Detran.SP e Carteira Digital de
Trânsito – CDT, onde o proprietá-
rio pode baixar o CRLV-e no pró-
prio aplicativo, disponível nas pla-
taformas Android e IOS. Caso pre-
fira, o motorista poderá imprimir
ainda o documento em papel
sulfite comum (A4-branca).

Licenciamento 2022

Desde 3 de janeiro de 2022, o
serviço de licenciamento ante-
cipado está disponível no Esta-
do de São Paulo. A providência
é para todos os veículos, inde-
pendentemente do final de pla-
ca. O serviço foi oferecido pelo
Detran. SP para facilitar o paga-
mento do licenciamento junto
com o IPVA (Imposto sobre Pro-
priedade de Veículo
Automotor). Quem não optar
por essa modalidade, poderá
aguardar o calendário de
licenciamento anual, de acordo
com o final da placa.

O calendário obrigatório deste
ano terá início a partir de julho
(veja tabela com o cronograma
completo abaixo). Por exemplo:
donos de veículos com placas
terminadas em 1 e 2 devem re-
gularizar a documentação até o
dia 31 de julho de 2022. O ca-
lendário vai de julho a dezem-
bro – exceto para caminhões e
tratores, que têm prazos entre
setembro e dezembro.
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Acontece na cidade

Na ultima terça-feira no
Ubatuba Palace Hotel foi reali-
zado uma reunião festiva para
comemorar os 70 anos do
Rotary Club de Ubatuba, o pre-
sidente 2021/2022, Jurandiau
Lovizaro recepcionou os associ-
ados e convidados e também
recebeu a visita da Governado-
ra Assistente do Rotary, Tania
Baptista Antunes que ressaltou

Com o objetivo de arrecadar
recursos para a Associação de
Pais Espectro Autista Ubatuba,
APEAU, vai promover no dia 31
de maios as 19:30hs uma Festa
Fantasia no bar e Restaurante
Cadeia Velha no centro da cida-
de, com buffet à vontade,
musica ao vivo e sorteios, a fes-
ta promete ser um sucesso. As
melhores fantasias serão premi-
adas. O preço do convite é R$
70,00 com bebidas a parte.

A entidade que existe desde
2014 conta atualmente com 80
famílias associadas e tem como
objetivo principal a formação
de uma rede de suporte e co-
nhecimentos e fornecer acolhi-
mento aos pais e orientações
sobre cuidados com crianças
portadoras do Espectro
Autista, através de seminários,
reuniões e palestras. A equipe
técnica formada por profissio-

Acontece neste sábado, dia 14, no Shopping
Fluir o Bazar das Mães promovido pela
SAPOUBA que é uma associação que dá apoio
aos pacientes oncológicos e às suas famílias
na cidade de Ubatuba além do fornecimento
de fraldas geriátricas, protetor solar e suple-
mento alimentar, fornecendo, na medida do
possível, medicamentos, ajuda para facilitar
esse processo tão difícil para todos

A SAPO UBA também oferece acompanha-
mento psicológico aos pacientes e às suas fa-
mílias.

A entidade convida a todos para visitarem o
bazar de artesanatos das 14:00hs às 18:00hs
no Shopping Fluir que fica na Av. Iperoig. Co-
labore, sua presença é muito importante.

Por ocasião do jantar co-
memorativo aos 70 anos do
Rotary Club de Ubatuba, a
C a s a  d e  A m i zad e  d e
U b at u b a ,  a t rav é s  d e  s u a
p r e s i d e n t e  M i r i a n  A n n e
Andriolo prestou uma boni-
t a  h o m e n a g e m  a o  c l u b e
aniversariante, além de um
discurso destacando pontos
importantes do clube e da
Casa da Amizade, também
foi ofertado um diploma de
mérito alusivo a data come-
m o rad a .  At u a l m e n t e  o
Rotary Club de Ubatuba é
presidido pelo empresário
Jurandiau Lovizaro.

Jantar comemorativo dos 70
anos do Rotary Club de Ubatuba

as atividades e comprometimen-
to do clube com as causas soci-
ais da cidade.

Jurandiau em seu discurso con-
tou um pouco da historia do
Rotary Club no mundo, no Bra-
sil e em Ubatuba. O jantar mu-
sical teve a animação do musico
Miguel  Graça e a presença dos
associados atuais e antigos  do
clube.

Em Ubatuba, além de ações so-
ciais diversas durante o ano, o
Rotary Club é criador e
mantenedor do Banco Perma-
nente de Cadeira de Rodas e tam-
bém promove anualmente à 33
anos a Feira das Nações.

Parabéns ao Rotary Club de
Ubatuba e a todos os seus inte-
grantes, que continuem com suas
atividades por mais 70 anos.

APEAU promove festa a fantasia

Bazar Mês das Mães da SAPOUBA

Casa da Amizade presta homenagem
ao Rotary Club de Ubatuba

nais voluntários, busca oferecer
atendimento multidisciplinar
aos filiados.

Essas e tantas outras ativida-
des e ações movem a APAEU
para novas conquistas em be-
neficio de quem dela precisa.

Para que tudo isso possa exis-
tir e funcionar é preciso a aju-
da de toda a comunidade, faça
sua parte, participe adquira seu
ingresso para  FESTA FANTASIA
do dia 31 de maio, a entidade
agradece.

Textos e Fotos: Ernesto Zambon

Cultura Guarani

Caraguatatuba

A cidade de Caraguatatuba re-
cebe, neste sábado (14) e do-
mingo (15), a 2ª Etapa do Cam-
peonato Paulista de Pesca e Lan-
çamento 2022, na Praia do
Massaguaçu, na região sul. O
evento, realizado pela Federa-
ção Paulista de Pesca e Lança-
mento (FPPL), com apoio da Se-
cretaria de Turismo (Setur), es-
pera reunir cerca de 150 atletas
de pesca esportiva.

Nesta competição, que tem
abertura prevista para treina-
mento e reconhecimento no sá-
bado, às 14h, as provas serão
pontuadas em 20×1. São 20 pon-
tos por peça e um ponto para
cada 100g do peixe fisgado. As
disputas ocorrem no domingo,
das 8h às 12h30. A FPPL garantiu
que todos os peixes pescados
durante as disputas serão doa-
dos para uma instituição de ca-
ridade do município.

Os competidores, distribuídos
nas categorias masculina, femi-
nina, juvenil/iniciante e master,
serão premiados por prova. Os
campeões das categorias mascu-
lina, feminina e master recebe-
rão medalha e troféu. Na cate-
goria juvenil, os atletas irão re-
ceber medalha.

Na Praia do Massaguaçu, o
competidor poderá encontrar os
mais variados tipos de peixe,
que podem ser de pequeno,
médio ou grande porte, como
peixes-espadas, robalos, cações,
corvinas, betaras, linguados,
anchovas e até raias.

Avaliação
Raias-viola e cação-viola captu-

 Caraguatatuba sedia etapa do
‘Campeonato Paulista de Pesca e

Lançamento’ neste fim de semana

#PraCegoVer: Competidores à beira da praia. Na imagem, é pos-

sível observar os equipamentos, como varas de pesca, coolers e

anzóis. Todos se preparam para o lançamento no mar (Foto: Di-

vulgação/PMC)

rados no dia do campeonato
irão pontuar, mas o atleta deve-
rá colocar o animal a seco e con-
vocar, no mínimo, duas testemu-
nhas para conferir a captura.
Assim que for realizada a confe-
rência, o pescador deverá devol-
ver imediatamente o peixe para
o mar.

Peixes que produzem enzimas
prejudiciais à saúde como, por
exemplo, amboré e similares,
peixe-macaco, peixe-sapo e
qualquer tipo de baiacu (inclu-
sive baiacu-espinho, arara/ban-
deira ou tigre) não irão pontuar.
Isso garante a segurança do atle-
ta e, principalmente, do animal.

Com foco na preservação, o
regulamento do campeonato
dispõe que além do cação da
espécie viola ou anjo, a garoupa
também está proibida de ser

capturada e que a FPPL respeita
a tabela das espécies em
extinção, conforme a portaria
MMA nº 445/2014.

A 2ª Etapa do Campeonato
Paulista de Pesca e Lançamento
é aberta ao público e qualquer
pessoa pode acompanhar de
perto todas as provas, além de
torcer pelos atletas. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo
telefone (11) 99981-9629.

Serviço
2ª Etapa do Campeonato

Paulista de Pesca e Lançamen-
to 2022

Data: 14 e 15 de maio
Horário: sábado (a partir das

14h) e domingo (das 8h às
12h30)

Local: Praia do Massaguaçu
Informações: (11) 99981-9629

A a ldeia  Boa V i sta  de
Ubatuba realiza entre os dias
13 e 15 de maio, das 9h às
16h, o 5º Festival da Cultura
Guarani. O evento é aberto a
população, com entrada a R$
10,00 e mais um quilo de ali-
mento não perecível. A aldeia
fica na Estrada da Boa V ista,
km 29,  no bairro  do
Prumirim.

Reunindo diversas ativida-
des e comidas típicas, o festi-
val promete oferecer aos vi-
sitantes a oportunidade de
vivenciar a cultura indígena.
A programação terá canto,
danças, arco e flecha, pintu-
ra corporal,  artesanatos e
gastronomia.

O 5º  Fest iva l  da  Cultura
Guarani visa preservar e di-
vulgar as tradições e identida-
de dos indígenas da Aldeia
Boa V ista.

Aldeia Boa Vista realiza 5º Festival
da Cultura Guarani em Ubatuba

neste final de semana

Comemoração

Neste sábado (14), a Associação dos Aposen-
tados de Ubatuba comemora o aniversário de
31 anos com a realização de um baile que con-
tará com a presença da Banda Alphavale a par-
tir das 21h.

Venda de mesas na secretaria da Associação
dos Aposentados.

Rua Sebastião Benedito da Rocha, 95 - Silop
Reserve a sua. Número limitado de mesas.
Telefone e WhatsApp - 3832 5898

Baile de
Aniversário da
Associação dos
Aposentados
de Ubatuba

Jornal A Cidade: Há 36 anos levando a
informação com  imparcialidade e credibilidade.
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Acidente

A Federação Aquática Paulista
realiza neste domingo (15) a 4ª
etapa do Circuito de Maratonas
Aquáticas, na Praia da Cocanha
(norte), região Norte do muni-
cípio, a partir das 6h. O evento
tem apoio da Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Recrea-
ção.

O Circuito de Maratonas Aqu-
áticas é considerado o maior
campeonato de maratonas aqu-
áticas da América Latina e tem,
em média, a participação de
1.200 atletas por etapa. Atual-
mente, Caraguatatuba tem a 3ª

Maratonas Aquáticas

Caraguatatuba recebe 4ª etapa de um
dos maiores campeonatos de maratonas

aquáticas da América Latina

melhor equipe do Brasil na mo-
dalidade. Cerca de 30 atletas
caraguatatubenses competirão
no final de semana. Serão dis-
putadas as categorias de 800m,
2km e 4km.

O campeonato deve receber e
ser acompanhada por inúmeros
jornais, revistas e TVs
especializadas em esporte, já
que o mesmo faz parte da tem-
porada 2022 da modalidade de
maratonas aquáticas no Estado
de São Paulo.

De acordo com o secretário
de Esportes e Recreação de
Caraguatatuba, Edvaldo

Ormindo, o município é um dos
mais fortes na modalidade e a
realização do evento coroa o
trabalho da administração mu-
nicipal em investir e promover
o esporte.

“Somos atualmente a tercei-
ra melhor equipe do Brasil na
modalidade de Maratonas
Aquáticas e ter a realização de
um evento deste porte, sendo
um dos maiores da América
Latina, só mostra a qualidade
e seriedade de como a admi-
nistração municipal trata o es-
porte em Caraguatatuba”, ex-
plica.

#PraCegoVer: Atletas da natação estão largando em prova de Maratona

Aquática realizada em Caraguatatuba (Foto: Luis Gava/PMC)

Assistência Social

Objetivo é atualização nos
dados de beneficiários em

averiguação

O Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS) Maria
Balio, na região Sul de Ubatuba,
realiza neste sábado, 14, o
mutirão de atualização do Ca-
dastro Único para Programas
Sociais (Cadúnico). A atividade
acontecerá na Escola Municipal
Nativa Fernandes de Faria, no
endereço Rua José Pedro nº 80,
no Sertão da Quina, das 9 às 15
horas.

O objetivo é fazer a atualização
dos cadastros em averiguação
das pessoas que se encontram
com seus benefícios bloqueados
ou prestes a bloquear, cancela-
dos ou reduzidos por apresen-
tar divergência de dados
cadastrais.

A atualização dos dados pesso-
ais no Cadúnico é obrigatória

Mutirão do Cadastro Único
acontece neste sábado, 14,
na região sul de Ubatuba

para evitar o cancelamento de
benefícios sociais como o Auxí-
lio Brasil, programa que substi-
tuiu o Bolsa Família, a Tarifa So-
cial de Energia Elétrica (TSEE) ou
o Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC/LOAS). Ela deve ser
feita pelo menos a cada dois
anos e é importante para verifi-
car informações como alteração
de renda, de endereço, inclusão
e exclusão de membros familia-
res (óbitos, divórcio, nascimen-
tos), entre outros dados.

Para fazer a atualização, é ne-
cessário comparecer ao local
levando os seguintes documen-
tos originais de todas as pesso-
as que moram na mesma casa:

- RG e CPF do responsável pela
família (que deve ter mais de 16
anos e é recomendado que seja
do sexo feminino);

- Título de Eleitor;
- Carteira de Trabalho (se tiver);
-  C o n t a  d e  l u z  ( m e s m o

q u e  e m  n o m e  d e  t e rc e i -
ros ) ;

- Certidão de Casamento;
- Certidão de Nascimento (so-

mente menores que não possu-
írem documento de identidade);

- Declaração de matrícula esco-
lar (se tiver alguém da família
estudando)

Além da região Sul, também
ocorrerão mutirões nas regiões
Oeste e Centro que apresentam
maior demanda. Confira o calen-
dário completo:

* 14/05 EM Nativa Fernandes
de Faria – Sertão da Quina – 9h
às 15h

* 21/05 EM Governador Mario
Covas Júnior – Ipiranguinha – 9h
às 16h

* 28/05 EM Maria Josefina
Giglio da Silva – rua Vasco da
Gama, n. 430 – Estufa II – 9h às
16h

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

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.

Um homem ficou retido no
veículo e outras quatro
pessoas ficaram feridas

Um carro de passeio atingiu
uma capivara, na altura do km
41 da Rodovia Rio-Santos, no
trecho de Ubatuba e colidiu
frontalmente com um ônibus
que vinha no sentido contrário.

O veículo seguia sentido Paraty

Condutor do veículo
conseguiu estacionar em uma
baia de emergência onde os

ocupantes saíram ilesos

Um carro com cinco ocu-
pantes pegou fogo na manhã
desta segunda-feira (09) na
Rodovia Oswaldo Cruz Km
79, município de Ubatuba.

Carro atinge capivara e bate
de frente com ônibus na

Rodovia Rio-Santos

Incêndio na serra

e rodou na pista após acertar o
animal. O acidente foi registra-
do às 21h15 de domingo (8) en-
tre a Barra Seca e a Praia Ver-
melha.

Com a colisão o carro rodou na
pista, invadiu a faixa contrária
batendo de frente com um ôni-
bus, capotou e saiu da rodovia.

De acordo com o Corpo de
Bombeiros, um homem de 27

anos, que estava na montana,
ficou retido dentro do veículo e
apresentou TCE (trauma
cranioencefálico). Ele foi socor-
rido em estado grave e levado ao
Pronto Socorro da Santa Casa.

Outro homem, de 35 anos, que
estava no ônibus, teve sangramento
no nariz devido ao impacto. Outras
três pessoas foram socorridas por
populares com ferimentos leves.

Carro com cinco passageiros
pega fogo n o trecho de
serra da Oswaldo Cruz

De acordo com o Corpo de
Bombeiros, a equipe foi aci-
onada por volta das 10:22h
para o atendimento do in-
cêndio. No local, eles foram
informados de que o veículo
trafegava sentido Taubaté
quando iniciou o incêndio.

O condutor do veículo con-
seguiu estacionar em uma

baia de emergência onde os
ocupantes saíram i lesos. O
fogo foi extinto pelo CB, mas
consumiu completamente o
veículo.

Após  o  a tend imento  da
ocorrência, o local deixado
em segurança ao policiamen-
to rodoviário.

Nesta quarta-feira (12), data em

que se comemorou o Dia Interna-

cional da Enfermagem, seis servi-

dores de carreira da Prefeitura de

São Sebastião, entre enfermeiros e

auxiliares de enfermagem, foram

recebidos no Consulado Geral dos

Estados Unidos em São Paulo. Eles

foram selecionados para participar

de intercâmbio de Segurança Públi-

ca e Medicina de Emergência na ci-

dade de Fort Lauderdale, na Flórida

(EUA), e seguirão em viagem no dia

10 de junho.

O intercâmbio é fruto da parce-

São Sebastião

Profissionais de Enfermagem de
São Sebastião que participarão de intercâmbio
na Flórida são recebidos no Consulado Geral

dos Estados Unidos em São Paulo

#PraTodosVerem: foto de enfermeiros e auxiliares de enfermagem da Prefeitura de São Sebastião

durante visita ao Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Fim da descrição.

ria de cidades-irmãs, agora em seu

20° ano, entre São Sebastião e Fort

Lauderdale. O protocolo de inten-

ções assinado pelos municípios

teve como objetivo criar mecanis-

mos de cooperação e partilha de

conhecimento em várias áreas,

além de fortalecer os laços de ami-

zade e cultura entre as populações

dos dois municípios.

Os sebastianenses foram recebi-

dos pelo diretor de Imprensa, Edu-

cação e Cultura do Consulado Ge-

ral dos Estados Unidos em São Pau-

lo, Jason Green, que disse estarem

“orgulhosos por facilitar a visita e

animados para saber como a par-

ceria com o Departamento de

Bombeiros e Resgate de Fort

Lauderdale vai ajudá-los a manter

sua comunidade ainda mais segu-

ra.”

O programa de intercâmbio ocor-

rerá entre 11 e 18 de junho. Os pro-

fissionais selecionados foram Ma-

ria Angela Laurito de Moraes,

Matheus Alvarez, Maria Adelaide

Bueno, Flávia Cristina dos Santos,

Dilmara de Oliveira Abreu e

Nataniel dos Santos.
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Assistência Social

Objetivo é atualização nos
dados de beneficiários em

averiguação

O Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS) Maria
Balio, na região Sul de Ubatuba,
realiza no próximo sábado, 14,
o mutirão de atualização do Ca-
dastro Único para Programas
Sociais (Cadúnico). A atividade
acontecerá na Escola Municipal
Nativa Fernandes de Faria, no
endereço Rua José Pedro nº 80,
no Sertão da Quina, das 9 às 15
horas.

O objetivo é fazer a atualização
dos cadastros em averiguação
das pessoas que se encontram
com seus benefícios bloqueados
ou prestes a bloquear, cancela-
dos ou reduzidos por apresen-
tar divergência de dados
cadastrais.

A atualização dos dados pesso-
ais no Cadúnico é obrigatória

Mutirão do Cadastro Único
acontece neste sábado, 14,
na região sul de Ubatuba

para evitar o cancelamento de
benefícios sociais como o Auxí-
lio Brasil, programa que substi-
tuiu o Bolsa Família, a Tarifa So-
cial de Energia Elétrica (TSEE) ou
o Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC/LOAS). Ela deve ser
feita pelo menos a cada dois
anos e é importante para verifi-
car informações como alteração
de renda, de endereço, inclusão
e exclusão de membros familia-
res (óbitos, divórcio, nascimen-
tos), entre outros dados.

Para fazer a atualização, é ne-
cessário comparecer ao local
levando os seguintes documen-
tos originais de todas as pesso-
as que moram na mesma casa:

- RG e CPF do responsável pela
família (que deve ter mais de 16
anos e é recomendado que seja
do sexo feminino);

- Título de Eleitor;
- Carteira de Trabalho (se tiver);
-  C o n t a  d e  l u z  ( m e s m o

q u e  e m  n o m e  d e  t e rc e i -
ros ) ;

- Certidão de Casamento;
- Certidão de Nascimento (so-

mente menores que não possu-
írem documento de identidade);

- Declaração de matrícula esco-
lar (se tiver alguém da família
estudando)

Além da região Sul, também
ocorrerão mutirões nas regiões
Oeste e Centro que apresentam
maior demanda. Confira o calen-
dário completo:

* 14/05 EM Nativa Fernandes
de Faria – Sertão da Quina – 9h
às 15h

* 21/05 EM Governador Mario
Covas Júnior – Ipiranguinha – 9h
às 16h

* 28/05 EM Maria Josefina
Giglio da Silva – rua Vasco da
Gama, n. 430 – Estufa II – 9h às
16h

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Uma das prioridades atuais da
Prefeitura de Ubatuba tem sido
buscar recursos e projetos que
viabilizem a expansão de obras
de saneamento básico no muni-
cípio, como medidas importan-
tes para a preservação
ambiental e melhora da qualida-
de de vida dos moradores e tu-
ristas da cidade.

Para avançar nas obras de sa-
neamento, a prefeitura conse-
guiu, por meio de tratativas com
a Sabesp – Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de São
Paulo – adiantar investimentos
previstos para acontecer em até
30 anos. Conforme o contrato
337/2020, assinado em maio de
2020, a Sabesp é a responsável
pelos serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamen-
to sanitário de Ubatuba por três
décadas.

De acordo com o secretário de
Meio Ambiente, Sylvio Bohn, a
prefeitura conseguiu adiantar
em 50% o valor total do contra-
to com a Sabesp para investi-
mentos nos próximos três anos.
“Metade dos investimentos que
a empresa teria que realizar em
saneamento em Ubatuba ao
longo de 30 anos será feito nos
próximos 3 anos. Essa é uma
conquista importante para o
município e para a adequação
ao novo marco regulatório de
saneamento revisado em 2021”,
explicou Bohn.

Atualmente, Ubatuba conta
com aproximadamente 45% de
coleta de esgoto na cidade. Por
meio dos projetos e investimen-
tos, segundo a prefeita Flavia
Pascoal, a expectativa é chegar
em 88% de coleta até 2024.

Obras na Maranduba e
Perequê-Açu

Em recente reunião com repre-
sentantes da Sabesp, a prefeitu-
ra foi informada que a obra para
implantação do esgotamento
sanitário para a região da
Maranduba já está em processo
de licitação, bem como a obra
de revitalização das ligações de
esgoto no bairro do Perequê-

Saneamento básico

Prefeitura pretende dobrar
coleta de esgoto até 2024

Açu, que já foi licitada, começa-
rá em breve.

Saneamento na Enseada
Uma parceria entre a Sabesp e

construtores de empreendimen-
tos na região da Enseada permi-
tirá que toda a praia seja aten-
dida pelo serviço de saneamen-
to básico oferecido pela compa-
nhia. Essa cooperação é uma
solução inovadora para atender
a demanda de saneamento já
existente no local, bem como as
demandas exigidas pela expan-
são. A parceria é uma importan-
te contrapartida para o desen-
volvimento sustentável da cida-
de.

Fundo Municipal de Sanea-
mento Ambiental e
Infraestrutura – FMSAI

Ubatuba está habilitada a rece-
ber repasse, já previsto pelo con-
trato da Sabesp, para investi-
mento em saneamento básico
em áreas isoladas. O Fundo Mu-
nicipal de Saneamento
Ambiental e Infraestrutura –
FMSAI, receberá uma alíquota
de 4% da Sabesp para poder in-
vestir em ações de
universalização de atendimento
do saneamento básico. A gestão
do FMSAI é feita em conjunto
com o Conselho Municipal de
Meio Ambiente.

Contratação de fiscais
ambientais

Por meio de concurso público,
a prefeitura busca melhorar o
serviço de fiscalização no muni-
cípio com a criação de cargos de

fiscal ambiental e o aumento do
número de fiscais de obras na
cidade, passando de oito para
20. A ideia é estruturar os seto-
res de fiscalização já existentes
e criar uma nova frente em ou-
tras áreas para que, de fato, a
cidade tenha efetividade na
implementação e cumprimento
das Leis e ordenamento do mu-
nicípio. Com a fiscalização é pos-
sível combater as construções
irregulares e contribuir assim
para as condições de saneamen-
to da cidade.

Projeto “Mar sem Lixo”

O projeto piloto que será im-
plantado em Ubatuba “Mar sem
Lixo”, incentivará o recolhimen-
to de resíduos sólidos do mar
por pescadores. A iniciativa visa
reduzir o lixo no mar e os impac-
tos sobre o ecossistema, princi-
palmente nas Áreas de Proteção
Ambiental Marinhas (APAMs).
Coordenado pela Fundação Flo-
restal (FF), da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente
do Estado de São Paulo, em par-
ceria com a Prefeitura de
Ubatuba, o projeto prevê paga-
mento aos pescadores
artesanais de arrasto de cama-
rão que capturam lixo acidental-
mente durante a atividade pes-
queira e fazem o descarte cor-
reto no ponto de coleta, insta-
lado na Ilha dos Pescadores, em
Ubatuba.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

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

Saúde

Gripe, curativo, consultas, fra-
tura, infarto, entre outras neces-
sidades médicas. Você sabe
quando procurar por atendi-
mento em uma Unidade Básica
de Saúde (UBS), Pronto Atendi-
mento (P.A) ou Santa Casa de
Ubatuba?

O Sistema Único de Saúde
(SUS) oferece a oportunidade de
diferentes atendimentos gratui-
tos à população, mas é preciso
ficar atento para buscar atendi-
mento médico no local correto
e não sobrecarregar determina-
das unidades, principalmente as
direcionadas para atendimentos
de urgência e emergência como
a Santa Casa da cidade.

A Secretaria Municipal de Saú-
de ressalta que todo o sistema
funciona de forma interligada,
ou seja, o paciente é analisado
nas unidades de saúde e
direcionado, quando necessário,
para atendimentos mais com-
plexos ou até mesmo transferên-
cias para outros municípios.

“Para o bom funcionamento do
sistema de saúde precisamos
contar com a colaboração da po-
pulação, que deve se atentar
para o local correto de atendi-
mento conforme cada necessi-
dade. Com o uso adequado das
unidades o atendimento se tor-
na mais eficaz”, ressalta a secre-
tária de Saúde, Sheila Barbosa.

Confira abaixo um pouco so-
bre as funções de cada unida-
de de saúde:

Unidade Básica de Saúde
As UBSs ou postos de saúde

Você sabe quando procurar
por atendimento de saúde

na UBS, P.A ou Santa Casa?

devem ser procurados para ca-
sos em que é necessário
agendar consultas e realizar o
acompanhamento dos pacien-
tes. Aqui ficam arquivados os
prontuários que registram todo
o histórico de atendimento dos
moradores da cidade que fazem
uso das unidades e, com base
nesses dados, é possível conhe-
cer mais detalhadamente cada
paciente e oferecer um atendi-
mento personalizado.

As UBSs devem ser procuradas
também para casos não graves
e crônicos, como gripe, leve dor
de cabeça, dor de coluna, bem
como para vacinas, curativos,
aferição de pressão, coleta de
preventivo, acompanhamento
de gestante, entre outros.

As Unidades Básicas de Saúde
funcionam de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. Atualmen-
te, o município conta com mais
de 30 postos de saúde e os en-
dereços de cada unidade podem
ser conferidos no site da prefei-
tura: www.ubatuba.sp.gov.br.

Pronto Atendimento
Ubatuba possui dois Prontos

Atendimentos, um no bairro do
Ipiranguinha, com funciona-
mento diário das 7h às 19h (rua
da Assembleia, nº 114); e outro
na região sul, na Maranduba
(Rua do Engenho, s/n), com fun-
cionamento 24h todos os dias.

Os PAs devem ser procurados
em casos de sintomas agudos,
porém com menor gravidade,
como quadros de febre, vômito,
diarreia e leve mal-estar. Os PAs
oferecem atendimento, medica-
ção e observação.

Santa Casa
O atendimento do hospital

deve ser voltado para casos de
urgência e emergência, como
fraturas, infartos, acidentes
vasculares cerebrais (AVC) e ca-
sos em que é necessário
internação e solicitação de exa-
mes laboratoriais simples.

A Santa Casa funciona 24h por
dia e atende na rua Conceição,
135 – centro.

A temporada do espetáculo DR
- Discutindo a Relação, que já
percorreu várias cidades e cir-
cuitos culturais no Brasil e é su-
cesso de bilheteria em várias
regiões, estreia no Teatro Muni-
cipal de Ubatuba dia 21 de
maio, às 21 horas.

A comédia romântica dirigida
por Cris Nicolotti e dramaturgia
de Thiago Uriart, já atingiu um
público aproximado de cem mil
espectadores em mais de du-
zentas apresentações realizadas
pelo país.

De maneira bem-humorada,
no enredo o casal Theo (Thiago
Uriart) e Luiza (Sharon Barros)
passa por momentos de altos e
baixos muito comuns para
quem vive um relacionamento
e, busca na terapia de casal, re-
solução para suas divergências
e conflitos conjugais, trazendo
à tona os assuntos mais comuns
do cotidiano.

Em cena, o casal que está jun-
to há cinco anos, traz um diálo-
go com leveza e bom humor
para lidar com as imperfeições
e manias do outro, com refle-
xões e inúmeras possibilidades
de continuar no relacionamen-
to apesar do desgaste amoroso,
discussões e dificuldades do dia
a dia, que interferem, e muito,
na relação a dois.

“A falta de comunicação, ego-
ísmo, ciúmes, mágoas acumula-
das ao longo do tempo e todos
os ingredientes que criam gran-
des barreiras. De uma forma
muito divertida, a terapia que
poderia ajudá-los na solução
dos problemas e até na media-
ção de conflitos acaba transfor-
mando suas vidas em uma ver-
dadeira guerra dos sexos e, essa
experiência que trazemos para
o palco, nos conecta cada vez
mais ao nosso público porque
muitos passam pelas mesmas
situações” comenta o ator e dra-
maturgo Thiago Uriart.

Theo e Luiza avaliam sua vida

Entretenimento

Teatro Municipal de Ubatuba apresenta:
O Espetáculo DR - Discutindo a Relação

sexual sem pudor e transfor-
mam a peça em uma grande vi-
trine de boas risadas e reflexões.
Vale a pena conferir.

Direção: Cris Nicolotti
Dramaturgia: Thiago Uriart
Elenco: Thiago Uriart

@thiagouriart e Sharon Barros
@sharonbarross

Fotos: Imagem Sérgio Santoian
Instagram:

@dr_discutindoarelacao
Produção Executiva: Árvore

Cultural @arvorecultural,
@dirceabreu, @talita_campioni

Assessoria de Imprensa: Assun-

to em Pauta @assun-
toempautaoficial

Realização: Uriart Produções
Apoio: Ubatuba Palace Hotel

@ubatubapalacehotel e Bagus
Hostel & Bar @bagusubatuba

 Serviço

TEATRO MUNICIPAL DE
UBATUBA

Sábado, 21 de maio, às 21 ho-
ras

Praça Exaltação a Santa Cruz,
22 A - Centro - Ubatuba

Telefone: (12) 3833-1191
Gênero: Comédia Romântica
Classificação: 14 anos
Duração: 90 minutos
Valores do ingresso on line:
Inteira: R $60,00
Antecipado: R$ 40,00
Meia: R$ 30,00

Valor promocional para clien-
te Vivo Valoriza: R$ 39,90

Ingresso on-line: A taxa admi-
nistrativa será cobrada de acor-
do com cada modalidade de in-
gresso. Apresente na tela do ce-
lular, a validação será feita via
QR Code.
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Agenda

Vestibular 2022 Univesp

Programação diversificada contempla
cultura, esporte e serviços públicos

Entre os dias 13 e 15 de maio, Ubatuba tem
em sua programação diversas iniciativas que
vão de provas esportivas a atrações culturais,
além de eventos promovidos pela própria pre-
feitura, como  a segunda edição do programa
Bairro a bairro: cuidando de você que, desta
vez,  acontece no Perequê-Açu, e o Mutirão
do Cadastro Único para moradores da região
sul.

Confira a programação:

De sexta-feira a domingo – 13 a 15 de maio
9h às 16h - 5º Festival da Cultura Guarani.
Aldeia Boa Vista - Prumirim

Sábado e domingo - 14 e 15 de maio
Grupo Folia do Divino Espírito Santo de

Ubatuba
Estufa I e II

16h às 20h - Visitação da mostra: “Cópula” com
a presença dos artistas

Sala de exposições Thomaz Galhardo – sede
Setur- av. Iperoig, 214

Sábado – 14 de maio
8 às 12 – Negociações do Refis
Posto do Fácil - rua Dona Maria Alves, 865, Cen-

tro

9h às 13h – Prefeitura bairro a bairro: Cuidan-
do de você

EM Marina Salete – Perequê- Açu

9h às 15h - Mutirão de atualização do Cadastro
Único para Programas Sociais (Cadúnico)

Ubatuba tem série de
eventos no fim de semana

EM Escola Municipal Nativa Fernandes de Fa-
ria -Sertão da Quina

12h - Festa no Quilombo
Campinho do Sertão do Itamambuca

14h - Oficina "Coco de toré, o mistério da dan-
ça circular anti-horária"

EM Tancredo Neves – Av. Rio Grande do Sul,
600

8h – 1ª etapa Circuito Lanai Surf 2022
Praia das Toninhas

19h – 16ª Festa da Banana da EM Maria Josefina
Giglio

EM Maria Josefina Giglio, av. Vasco da gama,
430, Estufa II

20h – Espetáculo “A Sétima Arte – Animação”
com os Menestréis de Ubatuba

Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

Grupo Folia Caiçara do Divino Espírito Santo de
Ubatuba

Ubatumirim

Domingo – 15 de maio
Grupo Folia Caiçara do Divino Espírito Santo de

Ubatuba
Cambucá

18h - Espetáculo “A Sétima Arte – Animação”
com os Menestréis de Ubatuba

Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

10h - Música na Praça com Banda Lira Padre
Anchieta

Praça Anchieta (em frente ao Casarão do Por-
to)

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Ao todo, 400 candidatos
devem concorrer a vagas para

três eixos disponibilizados

A Prefeitura de Ubatuba infor-
ma que os locais de prova do
vestibular Univesp 2022 já estão
disponibilizados para os candi-
datos no site vestibu-
lar.univesp.br. Conforme porta-
ria do vestibular, a confirmação
do local onde será realizado o
exame será de inteira responsa-
bilidade do candidato. A institui-
ção ainda reforça que não have-
rá envio da convocação pelos
Correios, por e-mail ou por
quaisquer outros meios. Além
disso, é obrigatória a realização
da prova no local determinado
na convocação.

A aplicação da prova objetiva
e de redação acontece no do-

Candidatos de Ubatuba já
podem conferir locais de prova
do Vestibular 2022 da Univesp

mingo da próxima semana, 22
de maio, a partir das 13h. O ga-
barito oficial será divulgado no
dia 23 no mesmo site:
vestibular.univesp.br. A publica-
ção oficial do resultado e a pri-
meira chamada acontecem no
dia 11 de julho.

Inscritos

Em Ubatuba, foram 400 ins-
cr ições  tota is ,  sendo 203
para o eixo de licenciatura,
104 para o eixo de computa-
ção e 93 para o eixo de ne-
gócios e produção.

Os cursos oferecidos pela
Univesp são gratuitos e rea-
lizados em Ambiente V irtual
de Aprendizagem (AVA), pla-
taforma on-line na qual os
estudantes podem desenvol-
ver diversas atividades aca-
dêmicas ,  como ass ist i r  às
videoaulas, acessar material
didático e bibliotecas digitais
e tirar dúvidas de conteúdo
com facilitadores dos cursos.

Já os polos são espaços físi-
cos onde os alunos contam
com infraestrutura (compu-
tadores, impressoras e aces-
so à internet) e realizam ati-
vidades como provas e dis-
cussões em grupo. No local,
também podem ser solicita-
dos serviços de secretaria
acadêmica e o esclarecimen-
to de dúvidas. Em Ubatuba,
o polo da Univesp funciona-
rá na EM Profª Olga Ribas de
Andrade Gil, no Centro.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

A invasão por coral-sol é a prin-
cipal ameaça à conservação ma-
rinha de Alcatrazes; em três de
dias de trabalho foram realiza-
dos 90 mergulhos para a retira-
da da espécie invasora que ocu-
pa com facilidade os recifes na-
tivos.

O Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) realizou a 5ª Expedição
de Manejo e Monitoramento de
Coral-sol no Arquipélago dos
Alcatrazes, atualmente protegi-
do pela Estação Ecológica (Esec)
Tupinambás e Refúgio de Vida
Silvestre do Arquipélago de
Alcatrazes. Durante três dias de
trabalho (de 23 a 25 de abril),
foram realizados 90 mergulhos
para retirar 123 kg de coral-sol,
totalizando 14.769 colônias.

Este monitoramento ajuda en-
contrar novos pontos de ocor-
rência e focos de invasão de co-
ral-sol, considerado até o mo-
mento o organismo que repre-
senta maior risco para a
biodiversidade de Alcatrazes.
Com base nessas informações,
as equipes de mergulho do
ICMBio realizam o manejo nos
focos identificados, visando a
remoção total das colônias, com
atenção especial para a remoção
de sobras de esqueletos com
tecido. A metodologia de remo-
ção do coral-sol se dá de duas
formas, por retirada manual,
através de talhadeira e marreta
e através do martelete pneumá-
tico.

Os mergulhos para manejo de
coral-sol são realizados em du-
plas. Os mergulhadores locali-
zam os paredões com focos das
espécies exóticas, e iniciam a
retirada das colônias por meio
de marreta e ponteira, e arma-
zenam o material coletado em
samburás. Ao fim de cada mer-
gulho, a dupla pesa a quantida-
de de coral-sol retirada e conta

Monitoramento

Expedição retira 123 kg
de coral-sol em Alcatrazes

Dupla de mergulhadores realizando o manejo do coral-sol
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o número de colônias, indepen-
dente do tamanho (número de
pólipos).

Para cada ponto, são
registrados o peso total e o nú-
mero de colônias retiradas é es-
timado pela contagem de 10%
do peso total.

As colônias removidas, após
serem contadas e pesadas, são
ensacadas em sacos de lixo re-
forçados, preenchidos com
água do mar e lacrados com
abraçadeiras de nylon, são lan-
çados no mar em um ponto já
determinado e demarcado.
Após 15 dias, a equipe de mer-
gulhadores do ICMBio retorna
ao ponto, abre os sacos de lixo
e devolve as colônias já mortas
para o mar, contribuindo com
o retorno do carbonato de cál-
cio para o ambiente.

Até hoje, já foram realizadas
cinco expedições de manejo e
monitoramento do coral-sol
nas unidades de conservação
de Alcatrazes, totalizando 30
dias de campo, e mais de
275.000 colônias de coral-sol
extraídas. Diante da necessida-
de de controle dos corais-sol,
em 2018, o Ministério do Meio
Ambiente (MMA) coordenou a

elaboração do Plano Nacional
de Prevenção, Controle e
Monitoramento do Coral-sol
(Tubastraea spp.) no Brasil.

As espécies de coral-sol
Tubastraea coccinea e
Tubastraea tagusensis foram
acidentalmente introduzidas no
Brasil nas décadas de 1980 e
1990, e atualmente já existem
registros em mais de sete esta-
dos e 20 unidades de conserva-
ção no país. As espécies foram
identificadas na Esec
Tupinambás em 2011, durante
levantamentos de campo para
a elaboração do plano de ma-
nejo. Diante disto, em 2013,
teve início um projeto para
mapear a ocorrência destas es-
pécies e controlar a sua popu-
lação por meio da retirada ma-
nual no Arquipélago dos
Alcatrazes, sendo atualmente
um dos principais focos de
monitoramento feito pelo
ICMBio em Alcatrazes.

A expedição contou com a pre-
sença de quatro servidores, seis
voluntários, um jornalista, um
fotografo e quatro tripulantes
da embarcação Netuno V, que
deu todo o apoio logístico du-
rante a permanência no arqui-
pélago, viabilizado pela parce-
ria do ICMBio junto a WWF-Bra-
sil. A realização desta expedição
só foi possível com o apoio da
WWF-Brasil e a colaboração
dos voluntários engajados na
conservação do Arquipélago
dos Alcatrazes.

O arquipélago de Alcatrazes
está localizado na região de São
Sebastião, no litoral norte
paulista - é um paraíso ecológi-
co ainda desconhecido por mui-
tos brasileiros. Pertence a um
complexo que envolve 13 ilhas
e faz parte da Unidade de Con-
servação Refúgio de Vida Silves-
tre do Arquipélago de
Alcatrazes.
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Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190


