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Fundart divulga
programação da Festa
de São Pedro Pescador

Para comemorar o dia do pa-
droeiro da cidade, a Prefeitu-
ra de Ubatuba, por meio da
Fundação de Arte e Cultura –
Fundart – celebra a 99ª Festa
de São Pedro Pescador, que
será realizada de 24 a 29 de
junho, na Praça de Eventos da
cidade, na Avenida Iperoig.

A festa valoriza a tradição
e a cultura caiçara por meio
de comidas típicas, desfi le
para escolher a Rainha dos
Pescadores 2022, corrida de
canoa, procissão marítima
com concurso de barcos de-
corados ,  missa  campal ,
shows musicais e uma pro-

gramação extensa de ativida-
des e apresentações que res-
saltam a cultura dos morado-
res e mantém viva as tradi-
ções do povo caiçara.

A programação completa da
festa está na pág. 3

Ubatuba conquista
R$ 25 milhões para
construção da Etec

O governador do Estado, Rodrigo
Garcia, reafirmou o compromisso
com a Prefeitura de Ubatuba de
concretizar a construção da sede do
Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza Etec no
município, durante evento ‘Gover-
no na Área’, realizado em São José
dos Campos nesta segunda-feira
(6). No total, serão investidos R$25
milhões de reais.

Segundo a prefeita Flavia Pascoal,
trata-se de uma solicitação de mais
de dez anos que visa a ampliação
dos cursos educacionais técnicos à
população local. “Nós estamos ini-
ciando um sonho de mais de uma
década por meio do anúncio da
construção da Etec Ubatuba.

 Pág. 6

Praia da Sununga será
palco da 3ª Etapa do Circuito

Brasileiro de Skimboard
A Praia da Sununga, localiza-

da na região sul de Ubatuba,
sedia mais uma vez a 3ª Eta-
pa do Circuito Brasileiro de
Skimboard. O campeonato
acontece neste final de sema-
na, nos dias 10, 11 e 12 de
junho. As baterias serão rea-
lizadas das 7h às 17h, e terão
atletas do Rio de Janeiro, Es-
pírito Santo, Pernambuco,
São Paulo, Costa Rica e Uru-
guai.
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Inscrições são gratuitas e de-
vem ser feitas até a quarta-fei-
ra, 15 de junho, pela internet. A
escolaridade mínima exigida é o
ensino fundamental completo.
O recenseador tem como prin-
cipal função entrevistar os mo-
radores durante a coleta do Cen-
so 2022. Somente em Ubatuba,
há 12 vagas para recenseadores.

 Detalhes na pág. 7

IBGE lança processo seletivo
simplificado complementar

para Censo 2022

Instituto de Previdência
de Ubatuba é premiado em

congresso nacional no Ceará
O Instituto de Previdência

Munic ipal  de Ubatuba
(IPMU) conquistou o 2º lugar
no Prêmio Destaque Brasil de
Investimento, no segmento
instituição de médio porte
(de 1 mil a 5 mil assegurados)
durante o 55º Congresso Na-
cional da Associação Brasilei-
ra de Instituições de Previ-
dência Estaduais e Munici-
pais (Abipem) realizado de 8
a 10 de junho em Fortaleza,
no Ceará.

Durante o evento, Ubatuba
também foi premiada com
uma monografia produzida
pela presidente do IPMU,

Sirleide da Silva, em parceria
com o servidor Luiz Alexan-
dre  de  Ol ive i ra  e  a

conselheira Rozemara Cabral
Mendes de Carvalho.

Acompanhe na pág. 4

Ubatuba vai receber seis
veículos do Governo do Estado
Ubatuba vai receber seis equi-

pamentos que vão contribuir
para a melhoria de serviços no
município. Maior parte do
maquinário é ligado à Secreta-
ria de Agricultura e Pesca: um
caminhão para coleta seletiva;
duas pás carregadeiras; duas
patrulhas agrícolas; dois distri-
buidores de calcário; duas gra-
des aradoras e dois arados
subsoladores.
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Editorial - Insegurança Leia na página 2
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Uma matemática diferente
Deus é Deus...
O menor é o maior.
O líder é o que serve.
Os últimos serão os primeiros...
Bem diferente do “ganha quem chegar primeiro”.
Mas não precisamos pisar em ninguém para atingirmos nossos

objetivos.
Saiba quem você é, e viva os seus propósitos...
Seja forte e corajoso.
Domine suas emoções.
Lembre que suas maiores guerras acontecem na sua alma.
Vença suas guerras.

Provavelmente você nunca
deve ter visto as pessoas falan-
do “nossa, está diminuindo a
criminalidade”. A gente está
sempre com essa impressão de
que está aumentando.

Será que está mesmo?
Segundo as estatísticas mensais

da Secretaria da Segurança Pú-
blica (SSP) é fato que roubos,
furtos e homicídios aumentaram
desde o início do ano no Estado
e para nossa surpresa, o Vale do
Paraíba é a região mais violenta
do interior do estado com au-
mento significativo.

Somente no primeiro bimestre
foram registradas 69 mortes de
forma violenta, sendo 67 vítimas
de homicídio e 02 de latrocínio
que é o roubo seguido de mor-
te.

Isso representa quase 22% das
316 vítimas mortas no interior,
o vale registrou um aumento de
6.157% na comparação com as
65 vítimas de homicídio e latro-
cínio do primeiro bimestre de
2021.

No ano passado, a região teve
5 casos de homicídios a menos
e uma vítima a mais de latrocí-
nio.

Nenhuma outra região do inte-
rior do estado teve mais de 300
pessoas mortas com relação a
homicídio e latrocínio durante os
12 meses do ano passado. Assus-
tador.

Em janeiro de 2022, nenhuma
região obteve 30 mortes. Porém,
o Vale do Paraíba superou a mar-
ca com 38 mortes perdidas para
violência.

Acrescente-se mais um mês e
analisando os dados do trimes-
tre nos deparamos com mais
aumento. E desta vez mais sur-
presa: As cidades de
Pindamonhangaba, Cruzeiro e
Caraguatatuba dominam o topo
do ranking da violência no Vale
do Paraíba em 2022 e desafiam
a segurança pública, de acordo
com dados oficiais da SSP.

Cruzeiro assumiu a liderança do
ranking regional com 12 mortes
por homicídio registradas no pri-
meiro trimestre de 2022, contra
oito no mesmo período do ano
passado, alta de 50%.
Pindamonhangaba é a vice-líder
da lista da região com 11 pesso-
as assassinadas contra oito no
ano passado, um crescimento de
37,5% na violência.

A terceira colocada é
Caraguatatuba, município que

Insegurança
frequenta o topo do ranking da
violência desde 2020. A cidade
tem 11 assassinatos nos primei-
ros três meses do ano contra
nove no ano passado, salto de
22%.

Na sequência vem no ranking
do Vale: São José dos Campos
(11 assassinatos), Lorena (9),
Taubaté (9), Caçapava (7),
Ubatuba (6), Aparecida (5) e
Guaratinguetá (4).

Três cidades tiveram o mesmo
número de mortes nos dois anos
e 17 não registraram nenhum
óbito por homicídio ou latrocí-
nio neste ano.

A taxa de vítimas de homicídio
por 100 mil habitantes do Vale
do Paraíba é 170% superior ao
índice da capital do estado, São
Paulo. Enquanto a região regis-
tra 13,72 vítimas por 100 mil, a
maior cidade do país tem taxa
de 5,07, a segunda menor do
estado – Presidente Prudente
tem 5,05.

O índice considera a quantida-
de de vítimas de homicídio dos
últimos 12 meses, de março de
2021 a fevereiro de 2022, segun-
do dados oficiais da SSP (Secre-
taria Estadual da Segurança Pú-
blica). O Vale registra 340 víti-
mas de homicídio nesse perío-
do.

Com isso, a RMVale continua
na liderança da violência em
São Paulo com a maior taxa de
vítimas de homicídio por 100
mil do estado desde 2010.

Mensalmente, as Polícias Civil
e Militar analisam
criteriosamente os indicadores
criminais e apresentam solu-
ções para combater a
criminalidade e ampliar a segu-
rança da população.

Entre as ações elencadas pela
SSP, estão a ‘Interior Mais Se-
guro’, ‘Rodovia Mais Segura’,
‘Operação Preservação da
Vida’, entre outras e informam
que intensificaram as opera-
ções policiais em todas as regi-
ões do estado de São Paulo, in-
clusive na área do Vale do
Paraíba.

Para responder à pergunta se
essas medidas preventivas fun-
cionam na redução da
criminalidade teremos que nos
manter vivos até a análise das
próximas estatísticas.

Um abismo divide a prática da
teoria.

Melissa Schirmanoff

Carlos Dorlass

Educação é muito mais do que
decorar a matéria para a prova
ou para o vestibular, e não com-
preender a razão do que foi es-
tudado.

Mais do que transmitir conteú-
dos padronizados por meio de
uma grade curricular
preestabelecida, a aprendiza-
gem, em sua totalidade, neces-
sita de bases que consideram a
subjetividade de cada estudan-
te. Para isso, o ensino
humanizado é a solução.

Um dos principais diferenciais
trabalhados por instituições de
vanguarda é a preocupação com
uma educação mais humana
como meio de formar cidadãos,
e não apenas emitir diplomas.

Para isso, é necessário come-
çarmos a desenvolver a empatia
nos estudantes. A empatia é a
capacidade de se colocar no lu-
gar do outro, ou seja, de fazer o
máximo para entender e sentir
o que o outro sente caso estives-
se em uma situação semelhan-
te.

Quando uma instituição prati-
ca o ensino humanizado, esse é
o primeiro ponto a ser conside-
rado nas aulas. Independente
das diferenças de opinião, os
alunos aprendem a respeitá-las.
Assim, eles são capazes de soci-
alizar e conviver com as pesso-
as, transformando-se em bons
cidadãos capazes de tornar a
sociedade mais inclusiva.

Ensino humanizado garante o
desempenho acadêmico?

O ensino humanizado não tem
somente as notas como critério
de avaliação. Assim, ao valorizar
as aptidões de cada aluno, há
uma melhora significativa no
desempenho acadêmico.

A diferença dessa metodologia
para a tradicional está no modo
dos professores e alunos enten-
derem os resultados alcançados:
não mais vistos como desinte-
resse por parte dos alunos, mas
como uma oportunidade de
aprofundar conteúdos e os que

Como formar pessoas
capazes de realizar a
transformação que
o mundo precisa

precisam ser revistos e demons-
trar que o erro também é impor-
tante para o aprendizado.

Mas é necessário persistir, mes-
mo com as dificuldades, contri-
buindo para que o estudante se
sinta seguro e confortável du-
rante as avaliações.

Quando as ideias dos estudan-
tes são ouvidas e levadas em
consideração, o aluno é motiva-
do a continuar aprendendo e ir
além, pois a curiosidade é uma
característica natural do ser hu-
mano.

Contudo, para desenvolvê-la, é
necessário encorajamento e
apoio constante. No caso das
crianças, por exemplo, esse
apoio é mais evidente nas tare-
fas escolares. Ao não receberem
a atenção e ajuda devida dos
pais e/ou responsáveis ou, ao
terem dúvidas que são ignora-
das pelo professor, gera-se um
afastamento que prejudica o
processo natural de descoberta.

O trabalho conjunto de todos
os membros da instituição, prin-
cipalmente do corpo docente,
permite a implantação eficiente
do ensino humanizado nas ins-
tituições de ensino. Por esse
motivo, eles devem estar em
contínuo desenvolvimento pro-
fissional, tendo práticas mais
inovadoras de aprendizagem ali-
adas com a responsabilidade
social na educação.

Para que os alunos tornem-se
profissionais preparados para o
mercado de trabalho, além do
conhecimento acerca de sua
função em determinada área,
trabalhado por conteúdos cien-
tíficos específicos, é crucial tam-
bém que saibam trabalhar em
equipe e lidar bem com possí-
veis adversidades.

O propósito é que a instituição
dê bases sólidas para que o alu-
no desenvolva os valores, pas-
sando a entender seus senti-
mentos e valorizar a afetividade.
Em contrapartida, os responsá-
veis possibilitem que ele de-
monstre e expresse tais senti-
mentos.

Carlos Dorlass é diretor geral do Colégio Marista Arquidiocesano,
localizado em São Paulo (SP).

Presente em grande parte das
comidas típicas dessa época,
o cereal é o mais cultivado do
mundo, além de ser rico em

propriedades que fazem
bem à saúde

“Hoje tem festa junina? Tem sim,
senhor”! Quando chega o mês de
junho, não tem como não lembrar
dos arraiais, da comida típica, da
dança, das bandeirinhas e da cami-
sa quadriculada. As festas juninas
são uma tradição cultural em prati-
camente todas as regiões do Brasil
e têm, em comum, um alimento
protagonista: o milho, presente em
diversos pratos como a pamonha,
a canjica, a pipoca e tantas outras
delícias dessa época.

As evidências científicas apontam
que o cereal começou a ser cultiva-
do entre 7500 e 12000 anos atrás,
na região onde hoje está localizado
o México. Com o passar dos anos,
o alimento foi trazido para a Amé-
rica do Sul, onde foi descoberto
pelos europeus a partir da coloni-
zação do continente, se espalhan-
do pelo globo terrestre.

Atualmente, o milho é produzido
em diversas regiões do planeta. O
Brasil é o terceiro maior produtor
mundial, com 64 milhões de tone-
ladas anuais, atrás apenas dos Es-
tados Unidos (em 1º, com 384 mi-
lhões de toneladas) e da China (em
segundo, com 231 milhões de to-
neladas). O milho é uma
commodity, ou seja, uma matéria
prima usada pela indústria para cri-
ação de diversos produtos industri-
alizados, como ração para animais,
xaropes e álcool.

“Apesar de ser mais lembrado no
mês de junho, o milho é um alimen-
to muito rico nutricionalmente e
deveria estar muito mais presente
na dieta do brasileiro. Ele faz parte
da nossa identidade cultural, reme-
tendo à sua cultura pelos indígenas,
além de ser saboroso e muito ver-
sátil na cozinha”, explica Patricia de
Moraes Pontilho, coordenadora do
curso de Nutrição da Faculdade
Anhanguera.

Como alimento, o milho se desta-
ca por ter um valor acessível e pela
versatilidade de seu uso em recei-
tas, sendo rico em carboidratos e
fibras, contribuindo para o consu-
mo de proteínas, vitaminas do com-
plexo B, além de ferro, fósforo, po-
tássio e zinco.

A seguir, Pontilho lista alguns dos
muitos benefícios do milho para a
saúde.

Rico em nutrientes: o milho con-
tém vitaminas A, B1 (responsável
pela quebra de gorduras, colabo-
rando para o metabolismo, além de
ser importante para o desenvolvi-
mento do sistema nervoso), C, e
magnésio.

Fonte de carotenoide: substância
responsável pelo pigmento amare-
lado do milho, é muito importante
para a alimentação humana, atuan-
do diretamente na respiração celu-
lar, podendo atuar como
antioxidante no organismo.

Contém luteína e zeaxantina:
duas substâncias com ação
antioxidante que protegem as cé-
lulas contra radicais livres.

Rico em fibras: por sofrer menos
processos de refino (o que aconte-
ce com outros cereais como o ar-
roz e o trigo), o milho conserva pro-
priedades, principalmente na casca,
sendo rico em fibras, o que ajuda o

Festas juninas: nutricionista
aponta propriedades do milho,

alimento que é estrela desta época

bom funcionamento do trato intes-
tinal. Além disso, as fibras também
ajudam a controlar os níveis de açú-
car no sangue e o colesterol.

Fonte de energia: por possuir
carboidratos complexos, ajuda na
produção de energia para o organis-
mo.

A especialista pontua que usado
em uma alimentação equilibrada, o
milho é um grande aliado, mas é
preciso moderação. “O mais indica-
do é ingerir o milho em sua forma
in natura como milho cozido, ou
ainda na forma minimamente pro-
cessada como a farinha de milho
utilizada para cuscuz. Não é reco-
mendado o consumo em suas for-
mas industrializadas, como salgadi-
nhos ou cereais de milho, pois pas-
sam por processos químicos na in-
dústria, além de receber aditivos
químicos para conservação. É im-
portante ressaltar que, se consumi-
do em grandes quantidades, o mi-
lho pode acarretar ganho de peso:
100 gramas de milho cozido contêm
cerca de 98 calorias. Até na forma
de pipoca é preciso moderação: ela
consegue saciar o consumidor 1,6
vezes mais do que a batata frita,
mas não pode ser consumida sem
moderação nas dietas, pois também
possui calorias importantes”, finali-
za Patricia.

Para quem não está fazendo die-
ta, vale a pena experimentar a re-
ceita a seguir.

Bolo de milho com curau
Ingredientes
1 lata de milho verde escorrido ou

o equivalente in natura
2 xícaras (chá) de leite
4 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de fubá
2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de

trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Margarina e farinha de trigo para

untar
Canela em pó para polvilhar
Recheio e cobertura
2 latas de milho escorrido ou o

equivalente in natura
2 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de manteiga
Modo de preparo
No liquidificador, bata o milho, o

leite, os ovos, o açúcar, o óleo e o
fubá até ficar homogêneo. Transfi-
ra para uma vasilha, adicione a fari-
nha de trigo, o fermento e misture
com uma colher. Despeje em uma
fôrma de 24cm de diâmetro forra-
da com papel-manteiga untado e
leve ao forno médio, preaquecido,
por 30 minutos ou até dourar. Reti-
re, espere amornar, desenforme e
corte o bolo ao meio no sentido
com comprimento. Reserve.

Para o recheio e cobertura, bata
no liquidificador o milho e o leite.
Passe por uma peneira e despeje
em uma panela. Adicione o açúcar,
a manteiga e leve ao fogo médio,
mexendo até engrossar um pouco.
Coloque em uma tigela e leve à ge-
ladeira por 1 hora antes de montar.
Retire, misture com uma colher e
divida em duas partes. Para a mon-
tagem, coloque uma parte do bolo
em uma travessa, faça uma cama-
da com metade do curau, coloque
a outra parte do bolo e cubra o bolo
com o curau restante. Leve à gela-
deira por 2 horas. Retire, polvilhe
com canela em pó e sirva.

Orçamento de Editais
e Publicidade

acidadeubatuba@gmail.com

Bolo de milho com curau

No dia 31 de maio, terça-feira,  20

alunos do ensino médio da Escola

Estadual  Profª  Idal ina do Amaral

Graça,  v is i taram o campus de

Caraguatatuba do Instituto Federal de

São Paulo (IFSP), onde participaram de

diversas  at iv idades educacionais

científicas.

Na entrada do prédio do IFSP-

Caraguatatuba, os alunos da Escola

Alunos da E.E. Profª Idalina do
Amaral Graça visitam campus

da IFSP de Caraguatatuba

Professores Roberta Felipe, Ricardo Roberto Plaza Teixeira e Karoline Kristine

Alunos da Escola Idalina em frente ao prédio do IFSP-Caraguatatuba

Idalina apresentaram o comprovante

de vacinação contra COVID-19.

Eles realizaram esta visita

acompanhados pelas professoras Roberta

Felipe e Karoline Kristine, que lecionam na

Escola Idalina.

A visita foi organizada a partir do contato inicial

estabelecido entre a professora Roberta Felipe e

o professor Ricardo Roberto Plaza Teixeira, que é

docente de Física do IFSP - Caraguatatuba.
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Reforma

99ª Festa de São Pedro Pescador 2022

Apresentações culturais e shows
musicais marcam a festividade de

24 e 29 de junho

Para comemorar o dia do padro-
eiro da cidade, a Prefeitura de
Ubatuba, por meio da Fundação de
Arte e Cultura – Fundart – celebra a
99ª Festa de São Pedro Pescador,
que será realizada de 24 a 29 de ju-
nho, na Praça de Eventos da cida-
de, localizada na Avenida Iperoig.

A festa valoriza a tradição e a cul-
tura caiçara por meio de comidas
típicas, desfile para escolher a Rai-
nha dos Pescadores 2022, corrida
de canoa, procissão marítima com
concurso de barcos decorados, mis-
sa campal, shows musicais e uma
programação extensa de atividades
e apresentações que ressaltam a
cultura dos moradores e mantém
viva as tradições do povo caiçara

.
Confira a programação completa

da festa:

Dia 24 - sexta-feira
19h: Procissão do mastro de São

Pedro Pescador - saída da Igreja
Matriz

19h:  Procissão de canoa caiçara -

Fundart divulga
programação da Festa
de São Pedro Pescador

saída prainha do Matarazzo
20h: Abertura oficial do evento -

palco principal
20h30: Grupo de Choro “Cinema

Mudo”
21h30: Concurso Rainha dos Pes-

cadores 2022- participação da ofi-
cina de danças urbanas

23h: Banda Enkontrio

Dia 25 – sábado
9h: Peregrinação da folia do divi-

no – barra dos pescadores
13h: Maracatu Itaomi – palco

caiçara
17h: Grupo “Ô de Casa”
18h: Grupo “Concertada” - vila

caiçara
19h15: Leilão de remos - vila

caiçara
21h: Kauze
23h: Nako & Rafael - palco princi-

pal

Dia 26 – domingo

9h: Corrida de canoas/soltura de
tartarugas marinhas – Tamar (em
definição)

13h: Premiação da corrida de ca-
noas

14h: Fandango Bacurau

16h: Fandango e Xiba Mestre
Pedrinho

17h: Fandango e Xiba Ostinho
18h: Coral Aldeia Boa Vista
19h: Salve 012
21h: Luara e as Comadres
23h: Miltinho

Dia 27 – segunda-feira
12h às 16h: Palco Livre
20h: Janayna Moraes
21h30: Banda Praieira

Dia 28 – terça-feira
12h às 16h: Palco Livre
19h: Cantamar
21h: Leandro Araújo
23h: Planta e Raiz

Dia 29 – quarta-feira
13h30: Procissão marítima e

benção dos anzóis
15h: Missa Campal
18h: Congada de Bastões do

Prumirim
19h: Premiação da Procissão Ma-

rítima
20h: Fandango Xiba e Mario Gato
22h: Peixe Elétrico

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Casamento Comunitário

Evento acontece
na Praia Grande

Dez casais de Ubatuba oficiali-
zarão sua união no domingo, 12
de junho, Dia dos Namorados,
na edição 2022 do Casamento
Comunitário, a ser realizada na
Praia Grande, a partir das 9 ho-
ras.

A cerimônia é organizada pelo
Fundo Social de Solidariedade
de Ubatuba (FSS) e conta com o
apoio da Secretaria de Assistên-
cia Social de Ubatuba e de em-
presas e prestadores de serviço
parceiros.

O evento é uma ação social que
possibilita a regularização da
união de casais, além de propor-
cionar um momento de confra-
ternização para seus familiares.

Todos os serviços relacionados
à festa, como cerimonial, deco-
ração do espaço, música, foto-
grafia, filmagem, bolo, doces e

Ubatuba realiza
cerimônia do Casamento

Comunitário neste domingo

salgados, utensílios como pra-
tos, talheres, taças, réchauds,
toalhas e guardanapos, além da
maquiagem das noivas são
ofertados pelas empresas par-
ceiras.

Os casais que participarão do
Casamento Comunitário se
inscreveram junto à Secretaria
de Assistência Social. A defi-
nição dos participantes foi fei-

ta com base no critério de ren-
da máxima total de até 1 salá-
rio mínimo, além da docu-
mentação em dia. Doze casais
foram selecionados, porém
dois não poderão participar
no domingo por problemas de
saúde.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Prevenção

Aumento de casos e baixa
vacinação infantil motivaram

a indicação

O Comitê de Gerenciamento
de Crise frente à Covid-19 de
Ubatuba voltou a se reunir nes-
ta terça-feira (7) para discutir
estratégias para conter o au-
mento dos casos de Covid na ci-
dade. Durante o encontro, as
equipes da Vigilância em Saúde
recomendaram a volta do uso de
máscaras nas escolas de
Ubatuba.

A medida, segundo a diretora
da Vigilância em Saúde do mu-
nicípio, Patrícia Sanches, ainda
não é obrigatória, mas é neces-
sária diante do aumento signifi-
cativo de casos de Covid dentro
das unidades de ensino. De acor-
do com o boletim da Vigilância
Epidemiológica da cidade, divul-
gado no último dia 7, Ubatuba
soma 14.195 casos de Covid-19
e outros 55 exames ainda aguar-
dam resultado.

“A quarta onda de Covid já é
uma realidade no Brasil e preci-
samos incentivar o uso nova-
mente de máscaras em ambien-
tes fechados, a começar pelas
escolas. A recomendação é ne-
cessária principalmente pelo
baixo índice de vacinação infan-
til contra a Covid”, explicou Pa-
trícia.

A orientação para o uso de
máscaras vale para todas as es-

Vigilância em Saúde
recomenda uso de máscaras

em escolas de Ubatuba

colas municipais, estaduais e
particulares da cidade. “Os pro-
tocolos sanitários de combate à
Covid ficaram um pouco esque-
cidos com o fim da
obrigatoriedade do uso de más-
cara no mês de março, mas com
o avanço dos casos precisamos
reforçar os cuidados. Estamos
percebendo que os comércios
têm retirado os dispositivos de
álcool em gel na entrada dos
estabelecimentos e a Vigilância
Sanitária está monitorando, re-
forçando as orientações para
que as medidas de segurança
sejam mantidas e autuando
quando necessário”, ressaltou a
diretora.

Patrícia lembrou ainda que o
decreto estadual vigente, nº
66.575, ainda torna obrigatório
o uso de máscaras em locais de
serviços de saúde e transporte
público.

Nos serviços de saúde, a

obrigatoriedade da máscara
continua em hospitais, farmá-
cias e cl ínicas médicas,
odontológicas, de psicologia,
f isioterapia, nutrição,
fonoaudiologia, terapia
ocupacional, acupuntura e
podologia. Também se enten-
de por serviços de saúde locais
de longa permanência de ido-
sos. Para o transporte público,
além dos ônibus também estão
incluídos táxis e carros de
aplicativos, bem como locais
de embarque e desembarque.

O Comitê de Gerenciamento
de Crise frente à Covid-19 se-
guirá monitorando os novos
casos na cidade e tomando as
medidas necessárias para pre-
servar a saúde dos moradores
e turistas de Ubatuba.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Programa “Prefeitura Bairro a Bairro”
Escola Maria da Cruz Barreto

será sede itinerante do governo
de Ubatuba no próximo dia 25,

das 9h às 13h

O bairro Perequê-Mirim recebe no
próximo dia 25 de junho a 3ª edi-
ção do programa “Prefeitura Bairro
a Bairro: Cuidando de Você”, inicia-
tiva que leva todo o governo muni-
cipal para perto da população. Os
moradores terão a oportunidade de
conversar com a prefeita Flavia
Pascoal e com toda a equipe de se-
cretários municipais na Escola Mu-
nicipal Maria da Cruz Barreto, das
9h às 13h.

O programa prevê uma série de
atividades que envolvem os diferen-
tes setores da prefeitura. O objeti-
vo é facilitar o acesso da população
aos serviços públicos e também
para falar sobre as principais de-
mandas do bairro.

Confira algumas das
atividades previstas:

A equipe da Secretaria de Habita-
ção, que acompanha 42 núcleos de
regularização fundiária na região
Sul, estará presente para fazer a re-
cepção e conferência de documen-
tação de pessoas que desejem rea-
lizar sua adesão aos processos exis-
tentes. Interessados nos serviços
devem comparecer com RG, CPF,
certidão de nascimento ou casa-
mento (e documentos do cônjuge
caso casado/a), comprovante de
endereço e comprovante de posse
do imóvel.

A Secretaria de Saúde participará

da ação oferecendo aos munícipes
aferição de pressão arterial e
glicemia, coleta de preventivo na
unidade de saúde do bairro, orien-
tações sobre ansiedade e movimen-
tos respiratórios com as equipes
dos Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (NASF), ouvidoria
itinerante, oficina sustentável com
a realização de garrafas decoradas
(arteterapia) e mutirão de comba-
te às arboviroses.

A Secretaria de Assistência Social
dará orientações sobre remissão do
IPTU, bem como sobre cursos de
capacitação profissional, vagas do
Balcão de Empregos, Banco do
Povo e outros serviços disponíveis.

A participação da Secretaria de
Esportes se dará com atividades
recreativas e lúdicas voltadas para
pessoas de todas as idades e gêne-
ros. Serão oferecidas brincadeiras e
jogos populares e cooperativos.

A Secretaria da Educação apresen-
tará conquistas obtidas pela pasta,
como o centro tecnológico, as re-
formas e os kits de materiais que

estão sendo entregues nas escolas
municipais.

A Secretaria de Urbanismo apre-
sentará uma cartilha lançada pela
pasta para agilizar aprovação de
projetos que está disponível na pá-
gina da internet da prefeitura. O
objetivo da publicação é auxiliar in-
teressados e profissionais da área
sobre como devem ser apresenta-
dos os projetos para a devida análi-
se e aprovação por parte dos órgãos
municipais.

A Fundação de Arte e Cultura de
Ubatuba – Fundart – realizará no
local as inscrições para as oficinas
culturais.

Acompanhe a página da prefeitu-
ra de Ubatuba
(www.ubatuba.sp.gov.br) na
internet para conferir as atualiza-
ções do programa ‘Prefeitura Bair-
ro a Bairro: Cuidando de Você’ na
Escola Municipal Maria da Cruz
Barreto.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

O espaço foi pintado e as baias
e solário receberam melhorias

Nesta semana foram finalizadas as obras de reforma
do canil municipal, localizado na Rua Pedro Lucindo da
Silva, no bairro do Horto.

Segundo o Departamento de Proteção e Bem-Estar
Animal de Ubatuba, a Emdurb (Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano) foi a responsável pelo res-
tauro. “A Emdurb realizou essa obra muito importante
para o nosso Departamento, foram feitas: pintura,
melhorias e reformas de baias e do nosso solário do
canil”, explicou o diretor do departamento, Carlos Ro-
cha, lembrando que o espaço reformado atenderá cer-
ca de 28 animais.

Adoção de animais
Todos os animais que estão no canil são vacinados,

castrados, vermifugados e chipados, e aguardam ado-
ção. Para conhecer esses pets e escolher o seu melhor

Canil Municipal de Ubatuba
é reformado pela Emdurb

amigo, basta ir até o local a partir das 9h, de segunda a
sexta-feira, sem a necessidade de agendamento.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

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

Construção da ponte do Sertão
do Ubatumirim terá início na

próxima segunda (13)

Obras

Obra durará cerca de um mês
e local será interditado para

veículos

A Prefeitura de Ubatuba,
por meio da Secretaria de
Obras Públicas, informa que
a partir da próxima segunda-
feira, 13, será iniciada a obra
de construção da ponte que
dá acesso ao Sertão do Uba-
tumir im.  A  conc lusão dos
serviços está prevista para
cerca de um mês e o local fi-
cará interditado para a pas-
sagem de veículos.

Segundo o Diretor de Proje-
to e Obras, José Carlos V ital,
este tipo de obra depende da
previsão do tempo. “Lem-
brando que é necessário le-
var em consideração as con-
dições climáticas, se chover
atrasa o processo de constru-
ção”.

Na última quarta-feira, 8,
os servidores deram início na
preparação do local para o
início das obras, e está sen-
do realizada a construção de
uma passare la  prov i sór ia

para passagem de pedestres
enquanto os serviços estive-
rem em andamento.

Fonte: Secretaria de Comu-
nicação / PMU
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Editais & ComunicadosPremiação

Instituto de Previdência
de Ubatuba é premiado em

congresso nacional no Ceará
IPMU conquistou o 2º lugar no

Prêmio Destaque Brasil
de Investimento

O Instituto de Previdência Muni-
cipal de Ubatuba (IPMU) conquis-
tou o 2º lugar no Prêmio Destaque
Brasil de Investimento, no segmen-
to instituição de médio porte (de 1
mil a 5 mil assegurados) durante o
55º Congresso Nacional da Associ-
ação Brasileira de Instituições de
Previdência Estaduais e Municipais
(Abipem) realizado de 8 a 10 de ju-
nho em Fortaleza, no Ceará.

Durante o evento, Ubatuba tam-
bém foi premiada com uma
monografia produzida pela presi-
dente do IPMU, Sirleide da Silva, em
parceria com o servidor Luiz Alexan-
dre de Oliveira e a conselheira
Rozemara Cabral Mendes de Carva-
lho, que conquistou o 3º lugar no
Prêmio CNPP, que envolve pesqui-
sa de temas que possam contribuir

para o avanço das questões
previdenciárias no País.

O congresso contou ainda com
palestras sobre diversos temas que
cercam o Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS), com
detalhamentos sobre as alterações
na legislação e interações com
gestores e especialistas renomados
do Brasil.

A presidente do IPMU, Sirleide da
Silva, destacou a relevante atuação
do instituto no cenário
previdenciário nacional. “Ver
Ubatuba ao lado de Instituições
dessa magnitude demostra o quan-
to o IPMU tem desempenhado de
forma excepcional o trabalho a ele
conferido. O reconhecimento do
trabalho realizado em Ubatuba ser-
ve como garantia de que o IPMU
está no caminho certo, estimulan-
do a todos os envolvidos nesse pro-
cesso”, ressaltou Sirleide.

O Conselheiro Lucas Gustavo Cas-

tanho, também Secretário Munici-
pal de Assuntos Jurídicos, esteve
presente no evento representando
a prefeita Flávia Pascoal, e disse se
sentir orgulhoso por fazer parte
dessa equipe. “O IPMU honra a res-
ponsabilidade de cuidar do grande

patrimônio dos servidores munici-
pais de Ubatuba, que é a aposenta-
doria daqueles que contribuem por
toda uma vida”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Falando de Saúde

Lucia Palma

Em meses próximos ao inverno
ocorrem diversas mudanças repen-
tinas na temperatura. As
alternâncias entre calor e frio – que
muitas vezes surpreendem às pes-
soas – é extremamente prejudicial
para a saúde se não forem toma-
das atitudes adequadas.

Com a chegada do inverno e a
queda brusca da temperatura, é
preciso atenção redobrada, princi-
palmente, com a saúde de idosos
que têm tendência a sentirem mais
os efeitos dessa estação climática.

Com o corpo mais fragilizado, a
sensibilidade fica mais alta, e as
temperaturas frias e o tempo seco
deixam os idosos vulneráveis a do-
enças – principalmente as de vias
respiratórias. Gripes e resfriados se
tornam mais frequentes, algumas
dores se acentuam, e casos de do-
enças mais sérias, como pneumo-
nia, aumentam nessa época do ano.

Desse modo, é primordial aumen-
tar os cuidados com a saúde dos
idosos para eles manterem uma
boa qualidade de vida no inverno.
Precauções extras com a alimenta-
ção, hidratação e se manter agasa-
lhado, podem reduzir drasticamen-
te as chances de doenças e
internações.

Cuidados com a saúde dos idosos
na chegada do inverno

É importante ter uma alimentação
saudável, dar preferência para fru-
tas ricas em vitamina C e alimentos
que fortalecem o sistema
imunológico. Manter uma boa
hidratação é fundamental para o
organismo funcionar em um ritmo
melhor, a utilização de roupas con-
fortáveis e quentes melhoram a
temperatura do corpo.

Os idosos devem tomar banhos
rápidos para deixar o corpo menos
tempo exposto ao frio, com água
em temperatura morna para não
agredir a pele e após o banho deve-
se secar bem o corpo para evitar
resfriados, pneumonia e hipotermia
– que é a baixa temperatura corpo-
ral.

É preciso estar atento ao calendá-
rio de vacinação dos idosos para
manter em dia, sendo uma das me-
didas que contribuem na prevenção
de doenças respiratórias e
internações.

A imunização contra o vírus
influenza e a gripe tem uma grande
importância, pois fortalece a imu-
nidade do idoso e diminui os riscos
de surgirem outras complicações.

Em meio aos momentos vividos
nos últimos dois anos, decorrentes
da pandemia global causada pelo
vírus SARS-CoV-2 e que ainda se faz
presente na sociedade, é essencial

tomar os reforços da vacina contra
a Covid-19 para manter uma com-
pleta imunização.

O acompanhamento dos profissi-
onais em uma casa de repouso

Lucia Palma é formada em Gestão de Marketing pela Anhembi-
Morumbi, CEO e fundadora do Portal Casas de Repouso.

agrega na saúde do idoso, em fun-
ção de que essas medidas podem
evitar a queda da imunidade, dimi-
nuir a possibilidade de doenças e
mantê-los saudáveis.

Disque 190

A nova dose de reforço pode ser
aplicada após 4 meses

da terceira dose

O Ministério da Saúde liberou a
partir desta segunda-feira, dia 6, a
aplicação da 4ª dose da vacina con-
tra a Covid-19 para pessoas acima
de 50 anos de idade e profissionais
da saúde. A nova dose de reforço
pode ser aplicada após 4 meses da
terceira dose.

Para a imunização poderão ser
utilizadas as vacinas da Pfizer,
AstraZeneca e Janssen, conforme
disponibilidade nas unidades de
saúde.

Para se vacinar, basta acompanhar
o calendário de vacinação contra a

Imunização

Covid: Liberada 4ª dose
para maiores de 50 anos
e profissionais da saúde

Covid-19 disponível no site da Pre-
feitura de Ubatuba. Todas as Unida-
des Básicas de Saúde participam da
campanha de vacinação, com horá-
rios e dias específicos.

3ª dose para adolescentes
de 12 a 17 anos

No último dia 30 de maio, tam-
bém foi liberada a 3ª dose da vaci-
na contra a Covid-19 para adoles-
centes de 12 a 17 anos de idade. A
recomendação também vale para
adolescentes gestantes e
puérperas.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

ORÇAMENTOS DE EDITAL DE JUSTIÇA
E PUBLICIDADE

acidadeubatuba@gmail.com

Melissa Schirmanoff

Com 128 Coreografias inscritas
para competirem, distribuídas em
11 modalidades e seis categorias,
começa nesta quinta-feira, (9) a 17ª
edição do Dança Ubatuba no Tea-
tro Municipal Pedro Paulo Teixeira
Pinto.

O Festival acontece de 9 a 12 de
junho e os ingressos serão vendi-
dos no próprio Teatro pela equipe
da Allegro Stúdio & Produções res-
ponsável pela produção e organi-
zação do evento, sob a Direção
Geral e Artística de Mathilde
Mathias.

As modalidades contempladas no
Festival são Clássico Livre, Clássico
Repertório, Moderno, Jazz, Con-
temporâneo, Sapateado, Caráter,
Dança de Rua, Dança de Salão, Dan-
ça do Ventre e Estilo Livre nas ca-
tegorias Baby, Infantil, Juvenil,
Amador, Profissional e Melhor Ida-
de.

Na quinta, a Gala de Abertura tem
início às 19h30 com apresentações

Festival Dança Ubatuba acontece no
Teatro Municipal de quinta a domingo

Dança - Festival

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

sem competições. Já na sexta, (10),
está programada a apresentação de
25 coreografias a partir das 18h30.
No sábado, (11), tem início às 17h30
as 59 apresentações e no domingo
(12), às 16h30, 45 marcam o últi-
mo dia do Festival.

O júri, composto por profissionais
altamente renomados tem a função
de avaliar de forma didática todos
os trabalhos apresentados esco-
lhendo as melhores apresentações.

Além dos troféus para os 3 primei-
ros colocados, a Coreografia que
alcançar a maior média receberá
uma Jóia da Universal Jóais-SJC,
Bolsas para os Cursos Summer RJ,
Mostra

Dança Internacional e Faces Ocul-
tas.

O evento conta ainda com a par-
ticipação especial da Solista Thais
Amorim da Academia Cristina Cará
de São José dos Campos apresen-
tando a Coreografia que recebeu a
maior média do Festival Online que
aconteceu em 2020, o Dança
Ubatuba Online, que movimentou

bailarinos de várias partes do Bra-
sil.

Atividades paralelas acontecem
no sábado como o workshop de

Ballet Clássico com a Maitre Eleusa
Lorenzoni, às 9h30, e no domingo
também às 9h30 com Alex Kiton, o
workshop de Contemporâneo.

Jornal A Cidade: Há 36 anos informando com transparência e credibilidade.
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Acontece na cidade

Ubatuba vai receber seis
veículos do Governo do Estado
Maior parte do maquinário é

ligado à Secretaria de Agricul-
tura e Pesca

Ubatuba vai receber seis equi-
pamentos que vão contribuir
para a melhoria de serviços no
município.  O anúncio foi feito
pelo governador Rodrigo Garcia
na manhã da segunda-feira (6),
durante o evento ‘Governo na
Área’, que aconteceu em São
José dos Campos até o início da
tarde.

Serão concedidos: um cami-
nhão para coleta seletiva; duas
pás carregadeiras; duas patru-
lhas agrícolas; dois distribuido-
res de calcário; duas grades
aradoras e dois arados
subsoladores - a maior parte
desses equipamentos contem-
pla diretamente a Secretaria de
Agricultura e Pesca.

Para a prefeita Flavia Pascoal,
a participação no evento está
sendo muito produtiva. “Vie-

mos a São José dos Campos
para conversar com o nosso go-
vernador e receber importan-
tes veículos e máquinas para a
nossa Ubatuba. Trouxemos
grande parte da nossa equipe
de secretários para pleitear
mais benefícios para a cidade”,
afirmou.

O evento
O objetivo do programa ‘Go-

verno na Área’ é viabilizar o

contato direto entre a popula-
ção e o Governo e, também, pro-
mover o atendimento às Prefei-
turas da região, já que diversos
secretários do Governo Estadu-
al marcam presença no evento.
O encontro é aberto ao público
e acontece das 8h às 14h, no
Centro de Formação do Educa-
dor (CEFE), no bairro Santana.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Agricultura e Pesca

Cerimônia em Ubatuba marca
assinatura do plano de manejo

da APA do Litoral Norte

Proteção ambiental

Decreto estadual foi publicado
na quarta, 8 de junho, Dia

Mundial dos Oceanos

Representantes das secretari-
as de Pesca e Agricultura, Meio
Ambiente e Urbanismo da Pre-
feitura de Ubatuba participaram
na tarde de quarta-feira, 8 de
junho, de ato no Teatro Munici-
pal Pedro Paulo Teixeira Pinto
em comemoração à aprovação
do Plano de Manejo da Área de
Proteção Ambiental Marinha do
Litoral Norte (APAMLN).

O território dessa APA abran-
ge 142 praias, 61 ilhas e lajes e
27 manguezais nos municípios
de  Ubatuba,  Caraguatatuba,
Ilhabela e São Sebastião e foi
publicado na edição do Diário

Oficial desta quarta-feira, 8 de
junho de 2022.

O plano é resultado de mais de
1 3  a n o s  d e  p ro c es s o
participativo envolvendo diver-

sos segmentos, desde pescado-
res até agentes de turismo, ór-
gãos públicos, entidades de pes-
quisa e organizações não-gover-
namentais. Seu objetivo é a pro-
moção do desenvolvimento sus-
tentável, garantindo a proteção,
o ordenamento e a disciplina do
u s o  ra c i o n a l  d o s  re c u rs o s
ambientais da região.

“Os governos se alternam e
precisamos pensar em deixar
um mundo melhor para as futu-
ras gerações. Agradeço muito a
todos que se  envolveram na
construção de plano e reafirma-
mos que estamos de portas e
ouvidos abertos para ajudar e
fazer o máximo que pudermos”,
destacou o secretário de Pesca
e Agricultura de Ubatuba, Luiz
Fernando Chaves da Silva

“Com a assinatura do decreto
pelo governador do estado, te-
mos 53% do mar territorial do
estado de São Paulo com plane-
jamento ambiental marinho”,
destacou Marcio José dos San-
tos, gestor da APAMLN. “Esse
plano é pioneiro e inédito e
exemplo de vários instrumentos
importantes, que envolvem des-
de a gestão de recursos hídricos
como a participação social e a
tomada de decisão de maneira
horizontal. Agradeço a todas as
equipes envolvidas e também
ao Rodrigo Levkovicz, diretor
executivo da Fundação Flores-
tal,  que garantiu a conclusão
desse processo de forma efeti-
va”, completou.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Disque
190

O  g r u p o  d e  m o t o c i c l i s t a
TRAYA de Ubatuba real izou no
últ imo f im de semana a  sua
tradicional festa junina, com a
p r e s e n ç a  d e  u m  g r a n d e
p ú b i c o ,  f e c h a n d o  u m a  d a s
ruas  do centro da c idade.  O
evento foi  u sucesso.  O gran-
de destaque da festa foi a bar-
raca que o grupo genti lmente
c e d e u  p a ra  a  A PA E U  e  q u e
teve o envolvimento total  dos
voluntários da entidade. Para-
béns para o grupo TRAY que,
com muita alegria,  boa músi-
ca e descontração total ,  aju-
dou a APAEU e todos os seus
i n t e g ra n t e s  n o  d e s e n v o l v i -
mento de seus trabalhos atra-
vés da arrecadação da barra-
ca.

O casal Marilza Piedade Nasci-
mento de Morais e Narciso Benedi-
to de Morais comemoraram Bodas
de Ouro, cinquenta anos de união.
Com a presença das filhas, neto,
genros, parentes e amigos, come-
moram tão importante data com
muita alegria em sua residência.

Durante quatro dias o palco do
Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto, será iluminado pela
magia da Dança. Depois de 2 anos
de espera devido a pandemia, será
realizado a 17ª Edição do Dança
Ubatuba - Festival Competitivo de
Danças.

Com 128 Coreografias inscritas
para competirem, distribuídas em
11 modalidades e seis categorias,
acontece até domingo, a 17ª edição
do Dança Ubatuba no Teatro Muni-
cipal Pedro Paulo Teixeira Pinto.

As modalidades contempladas no
Festival são Clássico Livre, Clássico
Repertório, Moderno, Jazz, Con-
temporâneo, Sapateado, Caráter,
Dança de Rua, Dança de Salão, Dan-
ça do Ventre e Estilo Livre nas cate-
gorias Baby, Infantil, Juvenil, Ama-
dor, Profissional e Melhor Idade.

Quatro Estados do Brasil estão
sendo representados são eles: Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe
e São Paulo.

Na quinta, a Gala de Abertura tem

APEAU na Festa Junina da TRAYA
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Bodas de ouro de Marilza e Narciso
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Vocês merecem os parabéns, que-
ridos Marilza Piedade Nascimento
de Morais  e Narciso Benedito de
Morais. Não é apenas por causa de
todos os anos que permaneceram
juntos, nem por hoje celebrarem as
bodas de ouro. A razão de felicitar
vocês é o orgulho em ver o lindo

exemplo de amor e cumplicidade
que têm deixado para todos.

É  uma a legr ia  imaginar  es-
ses  sorr isos  neste  d ia  tão es-
p e c i a l .  Q u e  v o c ê s  p o s s a m
contar  mais  anos a inda,  sem-
p r e  m a n t e n d o  e s s a  g ra n d e
união!

Arte e movimento acontece
neste fim de semana

início às 19h30 com apresentações
sem competições. Já na sexta, (10),
está programada a apresentação de
25 coreografias a partir das 18h30.
No sábado, (11), tem início às 17h30
as 59 apresentações e no domingo
(12), às 16h30, 45 marcam o últi-
mo dia do Festival.

Vale destacar que o festival não se
limita somente às competições,
com o objetivo de acrescentar mais
conhecimento e aprimoramento
oferece em sua programação
Worshops com grandes Mestres da
dança, para os bailarinos participan-
tes.

Também o festival cumpre seu
papel solidário onde os convites
poderão ser adquiridos com dois
valores:

Valor normal - R$30,00 ou
R$15,00 com a doação de 1 quilo
de alimento não perecível que se-
rão destinados ao Fundo Social de
Ubatuba.

Horários do início nos dias de
apresentação:

Quinta-feira 09/06 – às 19h30 -
Gala de Abertura - Academias par-
ticipantes

Sexta-feira 10/06 – às 18h30 – Es-
petáculos concorrentes

Sábado 11/06 – 17h30 – Espetá-
culos concorrentes

Domingo 12/06 – 16h30 – Espetá-
culos concorrentes
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Foram oferecidas vacinação
contra Covid-19, Tríplice Viral

(SCR) e Influenza

O “Sextou com Vacina” aplicou
820 doses contra a Covid-19,
Tríplice Viral (SCR) e Influenza. Re-
alizada no último dia 3, a campanha
de vacinação com horário amplia-
do, das 17h às 22h, foi realizada nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
Ipiranguinha, Cícero Gomes,
Perequê-Açu, Maranduba e
Perequê-Mirim.

Contra a Covid, foram aplicadas
460 doses em pessoas a partir dos
5 anos de idade. Sobre a Influenza,
300 pessoas buscaram pela imuni-
zação e 60 crianças de 6 meses a
menores de 5 anos receberam a
vacina Tríplice Viral contra saram-
po, caxumba e rubéola (SCR).

O horário diferenciado beneficiou
os munícipes que encontram difi-
culdades para se vacinar por conta

Campanha “Sextou com
Vacina” aplica 820 doses

Campanha “Sextou com Vacina”

da jornada de trabalho ou demais
compromissos em período comer-
cial.

A Secretaria Municipal de Saúde
reforça que todos os postos de saú-
de da cidade seguem com o

cronograma de vacinação, que
pode ser acompanhado pelo site da
prefeitura.Fonte:

S e c r e t a r i a  d e  C o m u n i c a -
ç ã o  /  P M U



Página 6 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 11 e 12 de junho de 2022

Educação

Ubatuba conquista
R$ 25 milhões para
construção da Etec

Governo do Estado reforçou
compromisso em evento na

segunda-feira (6)

O governador do Estado, Rodrigo
Garcia, reafirmou o compromisso
com a Prefeitura de Ubatuba de
concretizar a construção da sede do
Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza Etec no
município, durante evento ‘Gover-
no na Área’, realizado em São José
dos Campos nesta segunda-feira
(6). No total, serão investidos R $25
milhões de reais.

O anúncio da obra foi feito duran-
te a inauguração do Poupatempo
em Ubatuba em dezembro de 2021.
Já em março deste ano, a prefeita
Flavia Pascoal enviou um projeto de
Lei ao legislativo, que foi aprovado,
solicitando a autorização para a
transferência, por meio de doação,
de uma área para tal finalidade –
que será a contrapartida exigida
pelo Estado, que fará a destinação
dos recursos para a construção.

Segundo a prefeita Flavia Pascoal,
trata-se de uma solicitação de mais
de dez anos que visa a ampliação
dos cursos educacionais técnicos à
população local. “Nós estamos ini-
ciando um sonho de mais de uma
década por meio do anúncio da
construção da Etec Ubatuba. Preci-
samos capacitar nossos jovens e
adultos com formação e
profissionalização de qualidade e a
Etec oferece vários cursos extrema-

mente importantes para a cidade”,
comemorou a prefeita.

“Para nós, é um prazer viabilizar
esse sonho. Estivemos em Ubatuba
inaugurando o Poupatempo e per-
cebemos o amor da cidade pela es-
cola técnica. Escola técnica é forma-
ção e é futuro. Agora, Ubatuba vai
contar com uma Etec”, reforçou
Garcia.

Mais sobre a Etec Ubatuba

Atualmente, a Etec em Ubatuba
funciona como uma classe descen-
tralizada da Etec de Caraguatatuba,
utilizando as instalações da Escola
Municipal Padre José de Anchieta,

no bairro Sumaré. São oferecidos
cursos técnicos em Administração,
Recursos Humanos I e II, Nutrição,
Transações Imobiliárias e Turismo
Receptivo.

O assessor técnico do Centro
Paula Souza, Aguinaldo Garcez, re-
forçou que a concretização do pré-
dio próprio oferecerá mudanças sig-
nificativas para a unidade de
Ubatuba. “Com a construção do
imóvel, a Etec ganha autonomia e
passa a ser unidade nova do Centro
Paula Souza e não mais uma classe
descentralizada”, explicou.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Além do Ecoturismo e das
Comunidades Tradicionais,

produção artesanal atrai público
no evento; o estande de Ubatuba

atende uma média de 100
pessoas por dia

Uma equipe da Secretaria de Tu-
rismo de Ubatuba (Setur) represen-
ta a cidade na 5ª edição do
Conexidades, que começou na últi-
ma terça-feira, 7, e segue até sába-
do, 11, no Guarujá.

O evento reúne parceiros públicos
e privados em uma espécie de feira
com estandes de municípios, em-
presas prestadoras de serviço e das
cidades que divulgam seus princi-
pais produtos bem como suas ro-
tas e atrativos turísticos. Na quar-
ta-feira (8), o estande de Ubatuba
recebeu a visita do secretário esta-
dual de Agricultura e Abastecimen-
to, Francisco Matturo, que foi rece-
bido pelo secretário de Turismo de
Ubatuba, Alessandro Luís Morau.

Morau destacou a importância da
participação da cidade em eventos
como o Conexidades, que funcio-
nam como uma vitrine para atrair
público bem como investidores e
possíveis parceiros. “Agradecemos
o apoio de toda a população de
Ubatuba por estarmos em um even-

Produtos de Ubatuba são
destaque da 5ª edição

do Conexidades

5ª Edição do Conexidades

to tão importante, porque se trata
de um evento de conexão, que con-
ta com o setor público e privado, e
está cada vez mais com a cara do
Turismo, que é nosso vetor econô-
mico”, destacou.

Já na manhã de quinta-feira (9),
quem marcou presença no estande
de Ubatuba foi o vice-presidente da
União dos Vereadores do Estado de
São Paulo (Uvesp), Adevanil
Moreira. Ele fez questão de
relembrar a primeira edição do
Conexidades, que aconteceu na Ca-
pital do Surfe, fazendo diversos elo-
gios à cidade.

“Na primeira edição, reunimos
oito municípios. Agora, estamos na
quinta edição, são cem. Agradece-
mos a presença de vocês mais um
ano conosco e esperamos, ainda,
levar o evento novamente a
Ubatuba”, comemorou Moreira.

Ubatuba é muito conhecida por
suas belezas naturais, como praias,
trilhas e cachoeiras. Além do
Ecoturismo, de sua rica
gastronomia, atrativos naturais e
Comunidades tradicionais, o que
vem chamando atenção dos visitan-
tes ao estande do município no
Conexidades são os produtos
artesanais, como o gengibre e seus
derivados, a “bananinha” e a tradi-

cional Consertada - uma bebida de
sabor suave à base de mel, cravo e
canela.

Esses produtos representam a cul-
tura do povo caiçara e, também,
ingredientes cultivados em grande
escala, como é o caso do gengibre.

Os vereadores da cidade de
Juquiá, José Antônio Freire e Lázaro
Anunciação, visitaram o estande da
Capital do Surfe justamente para
conferir os produtos que levam o
ingrediente como matéria-prima.

“ Ficamos interessados para ver o
gengibre, pois a rota do produto
abrange cidades como Juquiá e
Sorocaba. Além disso, o Lázaro tam-
bém é produtor”, afirmou Freire.

Ambos aproveitaram a visita, pro-
varam e aprovaram a consertada.

O secretário de Turismo,
Alessandro Luís Morau, comemo-
rou a aceitação dos produtos da ci-
dade e a receptividade dos visitan-
tes ao destino. “Estamos represen-
tando a nossa cultura, nosso espor-
te e todos os segmentos e modali-
dades do Turismo que temos, além
de exaltar nossos produtores
artesanais. Sabemos o quanto essa
visibilidade é importante”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

NOVO ENDEREÇO: RUA OLINTO DE CARVALHO, Nº 111 - CENTRO - UBATUBA-SP
(EM FRENTE  AO ESTACIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA UNIÃO CONTÁBIL)

São Luiz do Paraitinga
A sociedade promove a cultura

popular brasileira e sua mitologia

Neste sábado, 11 de junho, a
Sosaci retoma as suas atividades em
São Luiz doParaitinga com o Mani-
festo Canto do Saci. A programação
está dividida em dois períodos, sen-
do às 10h no Centro Turístico e Cul-
tural. E às 18h, na sede Sosaci que
fica ao lado do Mercado Municipal.

O evento é aberto ao público e
será repleto de arte e valorização
da cultura popular.

Confira a programação completa:
10h - Seminário: Patrimônio e Cul-

tura
11h30 - Lançamento do livro “O

voo da Canoa - A Aventura e Misté-
rio no Caminho do Peabiru’’, de Ohi
- (Cartunista, ilustrador e um dos
fundadores da Sosaci) e Mouzar
Benedito

- (Escritor, geógrafo, contador de
causos e um dos fundadores da
Sosaci).

Local: Centro Turístico e Cultural -
Rua Coronel Domingues de Castro,
n° 33, centro, São Luiz do Paraitinga
-SP

18h - Abertura Oficial;
18h30 – Contação de História com

Ditão Virgílio - Contador de históri-
as, declamador e autor de poemas
e de literatura de cordel caipira;

19h30 – Apresentação musical
com Ivan V ilela - Compositor,
arranjador, pesquisador, professor,
violeiro brasileiro e um dos funda-
dores da Sosaci;

20h30 – Apresentação musical
com Lampião e Lamparina - Dupla
de música caipira regional;

22h – Apresentação musical com
ReM Rap em MOviment - Grupo de
Rap de São Luiz do Paraitinga.

Local: Sede Sosaci - Rua
Monsenhor Ignácio Gióia (ao lado
do mercado municipal).

Sobre a SOSACI
O Saci é um dos símbolos mais fa-

mosos do Folclore brasileiro. Foi
pela sua força e representatividade
que um grupo de amigos criou, em
2003, na cidade de São Luiz do
Paraitinga, a Sosaci, que é conside-
rada o último reduto caipira do Es-
tado de São Paulo. Seu propósito é
trabalhar a valorização de mitos
brasileiros, tradição oral e cultura
popular. As atividades são diversas
produções de iniciativa cultural
como: música, literatura e dança.

A Associação conta atualmente

Programa “Respeito à Vida”

com mais de mil associados que
apoiam o movimento e divulgam
em outras localidades. Cada um –
com sua habilidade ou capital soci-
al (jornalismo, produção de vídeo,
contação de história, pesquisa, es-
crita) -, colabora com a rede, apoi-
ando em ações concretas a consti-
tuição e ampliação do movimento.

Todo recurso financeiro é obtido
através de parcerias locais ou mo-
bilizado pelos próprios membros da
rede.

Em parceria com CDHU,
autarquia aplicará meio bilhão de
reais em todo o Estado; programa

viabilizará uso de recursos de
multas em intervenções viárias

O Detran.SP vai destinar R$ 2 mi-
lhões para intervenções viárias no
município de Ubatuba, por meio do
Respeito à Vida. O valor faz parte
de um montante de meio bilhão de
reais que será distribuído em todo
o território paulista – o maior inves-
timento da história do programa. As
obras de melhorias serão executa-
das em parceria com a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU). A ação foi anunci-
ada pelo governador Rodrigo
Garcia, na segunda-feira (06), du-
rante evento na cidade de São José
dos Campos.

“O Programa Respeito à Vida vai
investir, só na cidade de São José
dos Campos, R$ 5 milhões em obras
como sinalização, semáforos e
lombofaixas, para que os acidentes
de trânsito sejam evitados. Na re-
gião, serão R$ 35 milhões, para que
os prefeitos possam aplicar dentro
de seus municípios na correção de
locais onde ocorrem os acidentes”,
afirmou o governador.

O valor alocado em Ubatuba será
empregado em recapeamento. Ou-
tros 38 municípios da região serão
contemplados, totalizando um in-
vestimento de R$ 35,5 milhões.
Para participar efetivamente da
ação é preciso se inscrever no Pro-
grama Respeito à Vida e cadastrar
as demandas na plataforma Sem
Papel. A CDHU desenvolve o proje-
to e o Detran.SP executa a obra viá-
ria. Os montantes variam de R$ 200
mil a R$ 5 milhões e serão distribu-
ídos conforme a população e as
ocorrências registradas em cada ci-
dade.

O programa pretende atender a
todos os municípios, destinando

Detran.SP destina R$ 2 milhões ao
programa Respeito à Vida para Ubatuba

Obra na Estufa II

verbas específicas para as melhorias
solicitadas por cada um. Na plata-
forma digital do Respeito à Vida, as
cidades escolherão as intervenções
que foram desenhadas para melho-
rar a segurança viária. São elas:
recapeamento asfáltico, sinalização
horizontal e vertical, rampas de
acessibilidade, faixas de pedestres,
lombofaixas e lombadas, ilumina-
ção de faixas de pedestres,
ciclofaixas e ciclovias, instalação de
conjuntos semafóricos, gradis de
proteção e cercamento, equipa-
mentos de pintura e faixa.

As medidas adotadas dentro do
programa têm reduzido efetiva-
mente a mortalidade nos
logradouros municipais do Estado
de São Paulo. Nos últimos três anos,
por exemplo, o Programa Respeito
à Vida contribuiu para a diminuição
de 7,5% no número de mortes no
trânsito. Segundo dados do
Infosiga, base de dados do progra-
ma, o total passou de 5,2 mil em
2018 para 4,8 mil em 2021. Ou seja,
400 vidas foram salvas no período.

“A lógica da gestão do fundo de
multas deve ser a mesma da tribu-
tação. Da mesma forma que impos-
to deve ser revertido em benefíci-

os para a população em obras e ser-
viços, dinheiro arrecadado com
multas precisa servir de combustí-
vel para a realização de campanhas
educativas e intervenções de segu-
rança viária”, destaca Neto
Mascellani, diretor-presidente do
Detran.SP.

Sobre o Respeito à Vida
O programa do Governo do Esta-

do de São Paulo atua como
articulador de ações com foco na
redução de acidentes de trânsito.
Gerido pela Secretaria de Governo
por meio do Detran.SP, o Respeito
à Vida também é responsável pela
gestão do Infosiga SP, sistema pio-
neiro no Brasil, que reúne informa-
ções sobre acidentes de diversas
fontes, como as polícias Civil, Mili-
tar e Rodoviária Federal.

O programa mobiliza a sociedade
civil por meio de parcerias com
empresas e associações do setor
privado, além de entidades do ter-
ceiro setor. Em outra frente, promo-
ve convênios com municípios para
a realização de intervenções de en-
genharia e ações de educação e fis-
calização.

Obra de drenagem avança na Avenida
Vasco da Gama no bairro Estufa II

Serviços tiveram início no dia 19
de abril e contemplará 547

metros lineares da via

A Prefeitura de Ubatuba está com
a importante obra de drenagem na
Avenida Vasco da Gama, na Estufa
II em andamento. A ação que teve
início no dia 19 de abril é realizada
em uma das principais vias que dão
acesso ao bairro, tem um prazo es-
tipulado de 6 meses para conclu-
são.

Nesta etapa da obra está sendo
realizada a colocação da manta
bidim e base de brita 1 (etapa de
base para drenagem). Em três
dias, se não chover, os trabalhos
devem prosseguir  para
concretagem.

O Diretor de Projeto e Obras,

José Carlos V i-
tal ,  destacou
que o prazo es-
t imado pode
sofrer altera-
ções. “Para o
prazo estipula-
do nessa obra é
muito impor-
tante levar em
consideração o
a previsão do
tempo, pois
com chuvas pode haver o atraso
da execução deste serviço”.

No total, a drenagem contem-
plará 547 metros lineares, da Ave-
nida Palmeiras até a Marginal da
Rodovia BR-101, contando a tubu-
lação e o canal, e será realizada
por uma empresa contratada via

licitação – realizada no final de
2021 e que pode ser conferida no
Portal da Transparência (contra-
to 28/2022). A execução comple-
ta da obra custará R$
690.850,29.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Censo 2022
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Preservação ambiental

IBGE lança processo seletivo
simplificado complementar

para Censo 2022
Inscrições são gratuitas e há 12

vagas de recenseador em
Ubatuba

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) abriu Proces-
so Seletivo Complementar para o
preenchimento de vagas remanes-
centes em Ubatuba e demais cida-
des do Litoral Norte. Somente em
Ubatuba, há 12 vagas para recen-
seador. A escolaridade mínima
exigida é o ensino fundamental
completo. O recenseador tem como
principal função entrevistar os mo-
radores durante a coleta do Censo
2022.

As inscrições serão gratuitas e de-
vem ser feitas até a quarta-feira, 15
de junho, pela internet, no site:
www.ibge.gov.br/pss-complemen-
tar. A seleção será simplificada, isto
é, sem aplicação de provas, somen-
te por análise de títulos (diploma
comprovando a escolaridade). O
profissional também passará por
um treinamento obrigatório antes

do início da coleta do Censo. A di-
vulgação do resultado final está pre-
vista para o dia 30 de junho.

A remuneração de quem atua no
recenseamento é por produtivida-
de. O cálculo leva em consideração
as características de cada municí-
pio, os tempos médios de duração
das entrevistas e os deslocamentos
durante o trabalho de coleta.

Em Ubatuba, a estimativa de re-
muneração mensal para 25 horas de

trabalho semanais, mínimo de car-
ga horária recomendada pelo IBGE,
pode chegar até a R$ 2.205,44. Para
mais detalhes, confira a calculado-
ra disponibilizada pelo IBGE em:

https://censo2022.ibge.gov.br/
trabalhe-no-censo/estimativa-de-
remuneracao.html

Programação apresenta aulas
teóricas e práticas que buscam
estimular a reflexão sobre os

usos da água e promover
soluções ecológicas comunitárias

A Escola Municipal José Belarmino
Sobrinho, no bairro Puruba, será
sede do curso de manejo apropria-
do da água, com o tema Princípios
básicos – planejamento e
tecnologias integradas. A programa-
ção começa neste sábado, 11, e vai
até o dia 21 de agosto, aos sábados
das 8 h às 16 h, e domingos das 8 h
às 12 h, e apresenta aulas teóricas
e práticas que buscam estimular a
reflexão sobre os usos da água e
promover soluções ecológicas co-
munitárias. O curso é gratuito e os
moradores dos bairros da Praia do
Puruba, Sertão do Puruba e
Cambucá tiveram prioridade no
preenchimento das vagas. As inscri-
ções terminaram no dia último dia
6.

Confira a programação completa:
Módulo 1 – Introdução ao Mane-

jo da Água
11 de junho – Palestrantes: Lisa

Yázigi, Luciana de Sá N. e Alexandre
Haberkorn

Aula inaugural com roda de con-
versa para a escuta das necessida-
des locais sobre água e esgoto.
Sensibilização para a temática.
Apresentação do resultado do diag-
nóstico realizado na bacia Quiririm
– Puruba, mapas, potencialidade e
fragilidade para pensar no planeja-
mento local. Irá trabalhar com os
materiais elaborados, bem como,
levantar as principais questões da
comunidade que gostariam que fos-
sem abordadas durante o curso
dentro das temáticas apresentadas.

Módulo 2 – Bacias Hidrográficas,
sistemas e processos costeiros

12 de junho – Palestrantes: Laura
Piatto e Paola Samora

A aula apresentará a bacia
hidrográfica Quiririm Puruba, for-
mação e dinâmica das águas dos
ambientes costeiros e da bacia em
específico, processos históricos,
ambientais e mudanças climáticas.

Oportunidade

Começa sábado no Puruba o curso
de manejo apropriado da água

Trabalhar as potencialidades e pos-
sibilidades de planejamento comu-
nitário socioambiental utilizando a
área da bacia hidrográfica como re-
ferência.

Módulo 3 – Planejamento comu-
nitário da água I

16 de julho – Palestrante: Guilher-
me Castagna

A aula abordará o olhar integrado
das águas para o planejamento do
abastecimento comunitário. O pro-
fessor fará uma atividade de cam-
po para refletirem sobre o mo- delo
existente de abastecimento e os
possíveis cenários de melhoria da
qualidade e quantidade de águas,
com ações que possam ser desen-
volvidas de forma coletiva.

Módulo 4 – Planejamento comu-
nitário da água II

17 de julho – Palestrante: Guilher-
me Castagna

Será realizado um planejamento
coletivo sobre as formas de abaste-
cimento das comunidades dos bair-
ros da bacia e da manutenção dos
sistemas visando melhoria da quan-
tidade e qualidade das águas.

Módulo 5 – Tratamento ecológi-
cos de efluentes I

20 de agosto – Palestrante: Isabel
Figueiredo

A aula propõe apresentar mode-
los de sistemas ecológicos de trata-
mento de efluentes, possibilidades
e indicações de uso. Dar ênfase nos
sistemas mais adaptados à realida-
de local e abrir espaço de reflexão,
de soluções e de dúvidas.

Módulo 6 – Tratamento ecológi-
cos de efluentes II

21 de agosto – Palestrante: Isabel
Figueiredo

Ementa Será realizada uma visita
técnica para apresentação de siste-
mas de tratamento de esgotos já
implantados no bairro e no Banana
Bamboo Ecologde.

Módulo 7 – Aproveitamento da
Água da Chuva

17 de setembro – Palestrante:
Vinícius Pereira

A aula apresentará as
potencialidades e possibilidades de
aproveitamento da água da chuva
em uma propriedade e modelos
mais simples de construção.

Módulo 8 – Produtos de limpeza
ecológicos

18 de setembro – Palestrante: Zizi
Maria

A aula apresentará para a comu-
nidade o impacto nas águas, na saú-
de humana e biológica e nos siste-
mas de tratamento de efluentes dos
produtos de limpeza tradicionais.
Realizar oficina de elaboração de
produtos de limpeza ecológicos.

Serviço:

Sábados – 8 h às 16 h
Domingos – 8 h às 12 h
Escola Municipal José Belarmino

Sobrinho (Escola do Puruba)
Estrada Municipal, s/n-Puruba.

Km 24 da Rodovia Rio-Santos

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Orçamento de Editais: acidadeubatuba@gmail.com

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.

Projeto soma-se aos planos já
aprovados das APAs Marinhas

Litoral Sul e Centro; medida
institui regramento sustentável

em 53% do mar territorial

O Governo de São Paulo publicou
na quarta-feira (8), Dia Mundial dos
Oceanos, o Plano de Manejo da
Área de Proteção Ambiental Mari-
nha do Litoral Norte (APAMLN). O
Decreto Nº 66823/22 abrange uma
área de 316 mil hectares situada nas
cidades de Ubatuba,
Caraguatatuba, Ilhabela e São Se-
bastião com 142 praias, 61 ilhas e
lajes e 27 manguezais.

Este é o terceiro plano publicado
pelo estado de São Paulo, que em
2021 já havia assinado os decretos
dos planos de manejos das Áreas de
Proteção Ambiental Marinhas do
Litoral Centro e Sul. A região cen-
tral foi a primeira ter a um plano
instituído, por meio do Decreto
65.544, em março, uma ação, até
então, inédita no país. Em junho foi
a vez da porção sul do estado, com
o Decreto 65.7774. Com isso, 53%
dor mar territorial ganhou um
regramento sustentável, pactuado
com a sociedade, o que indica a re-
levância dessa iniciativa.

O objetivo do plano é promover o
desenvolvimento sustentável na re-
gião por meio do ordenamento tu-
rístico, proteção das comunidades
tradicionais, uso racional dos recur-
sos, combate às atividades preda-
tórias, bem como controle da po-
luição. O plano também assegura a
manutenção das funções sociais e
culturais no território, além de ga-
rantir a biodiversidade costeiro-
marinha, incluindo espécies
ameaçadas de extinção.

“O litoral norte paulista desenvol-
ve diversas atividades econômicas
e estruturais fundamentais para a
economia regional e nacional. O
objetivo das Unidades de Conserva-
ção é compatibilizar a conservação
da natureza e a correta utilização de
seus recursos naturais”, explica o
secretário de Infraestrutura e Meio

No Dia Mundial dos Oceanos,
APA Marinha do Litoral Norte

celebra Plano de Manejo

Ambiente, Fernando Chucre, que
ressalta também a segurança jurí-
dica e estabilidade na gestão propi-
ciadas pelo instrumento.

O documento foi amplamente
debatido com representantes dos
setores que atuam no território
como prefeituras, universidades,
conselhos, entre outros atores. Fo-
ram mais de 500 contribuições so-
bre zoneamento e programas de
gestão, que incluem, por exemplo,
a delimitação de zonas de proteção
especial e aquelas destinadas à pes-
ca. Um destes exemplos é a criação
da Zona para Uso de Baixa Escala
(Zube) que garantirá o ambiente ne-
cessário para a pesca artesanal e
extrativismo sustentável a fim de
propiciar segurança para os pesca-
dores locais

Segundo Marcio Santos, gestor da
APAMLN e gerente do Litoral Norte
da Fundação Florestal, “este docu-
mento representa o momento his-
tórico em que foi concebido, resul-
tante das forças sociais organizadas
e do conhecimento técnico-cientí-
fico disponível em diálogo com o
conhecimento local. Um documen-
to que define como será ocupado
este território e como as atividades
que ocorrem sobre ele podem con-
viver com sustentabilidade. Ele re-
presenta até onde os atores, inclu-
indo poder público, estabeleceram
acordo de convivência”.

As diretrizes dos trabalhos para a
implementação do plano incluem

manejo e recuperação, uso público,
interação socioambiental, proteção
e fiscalização, além da pesquisa e
monitoramento das áreas.

Confira o documento na íntegra:
https://sigam.ambiente.sp.gov.br/si-
gam3/Default.aspx?idPagina=15387

APA Marinha e Plano de Manejo
A APA Marinha do Litoral Norte é

instituída pelo Decreto Estadual nº
53.525/2008 que acompanha desig-
nações das resoluções SMA nº 69/
2009 e SMA mº 78/2016, referentes
a atividades pesqueiras.

Ela é composta pelos seguintes
setores: I - Setor 1: Cunhambebe,
situado no litoral dos Municípios de
Ubatuba e Caraguatatuba; II - Setor
2: Maembipe, situado no litoral do
Município de Ilhabela; III - Setor 3:
Ypautiba, situado no litoral do Mu-
nicípio de São Sebastião.

De acordo com o Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação
(SNUC), o Plano de Manejo é o do-
cumento técnico que, fundamenta-
do nos objetivos gerais da Unidade
de Conservação e baseado na carac-
terização dos atributos físicos,
bióticos e sociais que existem na
APAMLN, estabelece seu
zoneamento e as respectivas nor-
mas que presidirão o uso do terri-
tório e o manejo dos recursos na-
turais, além de estabelecer os Pro-
gramas de Gestão, que
correspondem ao conjunto de ob-
jetivos, diretrizes, ações e metas.

Última reunião da comissão
organizadora foi na

sexta-feira (10)

Lideranças das comunidades indí-
gena, quilombola e caiçara e repre-
sentantes das secretarias munici-
pais que integram a Comissão
Organizadora da I Conferência Mu-
nicipal das Comunidades Tradicio-
nais se reuniram na sexta-feira, 10,
às 14 horas, na Secretaria de Edu-
cação de Ubatuba (rua Gastão Ma-
deira, 101 – Centro).

O objetivo foi finalizar os prepa-
rativos da conferência, que aconte-
cerá no dia 21 de junho, no Teatro
Municipal Pedro Paulo Teixeira Pin-
to, localizado na Praça Exaltação à
Santa Cruz, 22 – Centro, das 8h às
18h. Entre outros pontos, a pauta
incluiu a finalização de documentos
de síntese dos debates realizados
nas pré-conferências, atualização
sobre mobilização e detalhes de
logística.

A Secretaria de Assistência Social
de Ubatuba, que coordena o pro-
cesso de preparação, já enviou con-
vites a organizações da sociedade
civil que atuam na área, conselhos
municipais, poder legislativo, bem
como a instituições públicas esta-
duais e federais.

As pré-conferências de comunida-
des tradicionais preparatórias ao
evento municipal aconteceram en-
tre fevereiro e maio e reuniram in-
dígenas das aldeias Boa Vista, Rio
Bonito, Akaray Mirim e Renascer,
quilombolas dos quilombos da Fa-
zenda, Caçandoca, Sertão do
Itamambuca e Camburi, e caiçaras
das regiões Central (Centro, Centro-
Sul e Centro-Norte), Norte e Sul.
Além de discutir os eixos, as pré-
conferências elegeram mais de 40

Comunidades

Preparativos rumo à I Conferência
das Comunidades Tradicionais

de Ubatuba avançam

Acompanhe nossas publicações na internet.

Acesse: htpps://acidadeubatuba.com.br

delegados e delegadas que repre-
sentarão as comunidades tradicio-
nais com direito a voz e voto, além
de respectivos suplentes.

Saiba mais sobre a conferência
A I Conferência Municipal das Co-

munidades Tradicionais de Ubatuba
tem como objetivos: promover o
debate, as reflexões e o encaminha-
mento de pautas relevantes das co-
munidades tradicionais do municí-
pio; promover a valorização e sal-
vaguarda das comunidades tradici-
onais, bem como, o fortalecimento
dos direitos e do desenvolvimento
sustentável dessas; fortalecer a pre-
sença do Poder Público Municipal
nos territórios das comunidades
tradicionais e promover a
sustentabilidade local e a igualda-
de de oportunidades a todos; avali-
ar os avanços, os desafios e as pers-
pectivas de políticas públicas volta-
das às comunidades tradicionais;
organizar as diretrizes para elabo-

ração do I Plano Municipal das Co-
munidades Tradicionais de
Ubatuba.

A conferência é organizada em
torno aos eixos temáticos abaixo,
que foram também discutidos nos
eventos preparatórios:

I – Cultura e Identidade
II – Trabalho e Renda e Pesca

Artesanal
III – Saúde e Saneamento Básico
IV – Educação, Inclusão Digital e

Esportes e Lazer
V – Assistência Social e Soberania

Alimentar e Nutricional
VI – Turismo, Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
VII – Infraestrutura e Direito ao

Território
VIII – Transporte e Segurança Pú-

blica
Confira na página internet da Pre-

feitura de Ubatuba as notícias refe-
rentes ao processo de preparação
da conferência.
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GateBall

NataçãoSkimboard

Praia da Sununga será
palco da 3ª Etapa do Circuito

Brasileiro de Skimboard
Competição acontece
de 10 a 12 de junho

A Praia da Sununga, localiza-
da na região sul  de Ubatuba,
sediará mais uma vez a 3ª Eta-
pa  do  C i rcu i to  Bras i le i ro  de
S k i m b o a r d .  O  c a m p e o n a t o
acontecerá neste f inal  de se-
mana, nos dias 10,  11 e 12 de
junho. As baterias serão rea-
l izadas das 7h às 17h, e terão
atletas do Rio de Janeiro,  Es-
pírito Santo, Pernambuco, São
Paulo,  Costa Rica e Uruguai.

A Sununga é conhecida por
ser uma das melhores praias
para a  prát ica do esporte e,
s e g u n d o  L e a n d r o  A z e v e d o,
organizador do evento, at leta
profissional e atualmente pre-
sidente do Inst ituto Brasi lei-
ro de Skimboard,  está previs-
ta a part ic ipação de cerca de
80 atletas na competição. “Te-
mos 65 atletas já inscritos e a
est imativa é de que esse nú-
m e ro  c h e g u e  a  8 0  a té  t r ê s
dias antes do início da compe-
tição”.

Os part ic ipantes disputarão
oito categorias:  Profiss ional,
Amador Principal,  Amador A2,
Feminino Principal ,  Feminino

A2, Iniciante,  Petit  e Master.
A z e v e d o  r e s s a l t o u  q u e  a

pra ia  fo i  esco lh ida  por  suas
c o n d i ç õ e s  p e r fe i t a s  p a ra  a
prática do esporte.  “Simples-
m e nte  é  a  m e l h o r  p ra i a  d o
m u n d o  p a r a  a  p r á t i c a  d o
s k i m b o a r d ,  p a l c o  d e  e t a p a
mundial.  Todos sonham com a
sununga”.

Junto ao circuito, está sendo
real izada uma ação sol idária,
onde a organização do even-
to está arrecadando alimentos
não perecíveis  e/ou agasalho.

Cronograma
Quinta-feira – 09/06 – 19h30: en-

trega dos kits e inscrição – cantinho
do Théo

Sexta-feira – 10/06 - 7h às 17h iní-
cio das competições

Sábado – 11/06 - 7h às 17h com-
petições

Domingo – 12/06 - 7h às 17h tér-
mino das baterias e podium

Domingo – 12/06 - 19h Festa de
encerramento no Scapada Rooftop

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Município teve destaque em
duas competições de Va’a no

último final de semana

Atletas da Canoa Havaiana de
Ubatuba participaram no último fi-
nal de semana, nos dias 4 e 5 de
junho, de duas importantes compe-
tições em Niterói, Rio de Janeiro.
Uma na praia de São Francisco e a
outra na praia de Itaipu. A escolinha
municipal de Va’a, da Secretaria de
Esportes e Lazer de Ubatuba, foi
representada por três atletas e o
professor Lucas Miom, que é trei-
nador da equipe. Participaram tam-
bém outros três atletas do municí-
pio, que não fazem parte da
escolinha.

No sábado, 4, na praia de São
Francisco, aconteceu o Campeona-
to Brasileiro de V3 – canoa para 3
pessoas – com 170 participantes. A
escolinha municipal de Va’a foi re-
presentada pelo trio composto por
Abner Federiche, Kaique Passos e
Rudah Bosi. A equipe foi a campeã
da categoria Jr 19 e top 10 no ge-
ral. Lucas Miom ressaltou a atua-
ção dos atletas. “Mostraram um

Canoa havaiana

Atletas da canoa havaiana
de Ubatuba conquistam
pódios no Rio de Janeiro

ótimo desempenho entre os melho-
res remadores do Brasil”.

Já no domingo, 5, os remadores
foram até a praia de Itaipu para
participar do Itacoatiara Pro, um
dos maiores eventos de esportes
ao ar livre do país, que esse ano
incluiu a V1 – canoa individual.
Com 57 canoas na água, o trio fe-
chou o pódio da categoria júnior,
repetindo o resultado do último

Brasileiro da modalidade individu-
al.

Segundo Miom os atletas também
tiveram excelentes resultados nas
competições. Nesta competição os
remadores conquistaram os três
pódios, Kaique em 1º lugar, Rudah
em 2º lugar e Abner em 3º lugar, e
foram top 15 no geral.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Competição é a terceira do ano
na modalidade

No domingo (5), Ubatuba sediou
o 3° Campeonato de GateBall do
Litoral Norte 2022, do qual partici-
pou com duas equipes. O torneio
aconteceu no bairro da Lagoinha e
contou com seis equipes partici-
pantes, sendo três de Ubatuba,
duas de Caraguá e uma de São Se-
bastião.

O município ficou com o primei-
ro e segundo lugares. Em abril,
Ubatuba também foi campeã da
competição; já em maio, as equi-
pes ficaram em 4°, 5° e 6° lugares.
O próximo torneio está previsto
para o mês de julho.

O time de Ubatuba que obteve a
primeira colocação é formado pe-
los participantes: João Martins,
Carlos Almeida, Joana Makiyama,
Hayashi Ohara e Larissa Almeida. Já
o time que ficou como segundo co-
locado é composto pelos membros:
Matheus Tadayuki, Emília
Tamanaha, Edson Kubota, Satie

GateBall de Ubatuba vence
campeonato em casa

Kimura, Issao Ohara e Sandra
Matsumoto.

Mais sobre o GateBall

É um esporte de taco e bola, cria-
do em 1947, pelo japonês Eiji
Suzuki, derivado do jogo inglês
criquet. Atualmente é praticado em
mais de 45 países e estima-se que
haja mais de 10 milhões de adep-

tos. A maioria dos praticantes está
concentrada na Ásia Oriental.

No Brasil, a modalidade foi
introduzida por Matsumi Kuroki,
em 1979. Inicialmente praticado em
São Paulo, o GateBall começou a se
a expandir em outros estados no
início da década de 1980. Em 1982
foi fundada a Associação Brasileira
de Gateball, atual União dos Clubes
de Gateball do Brasil (UCGB).

Jornal A Cidade: Há 36 anos levando informação com credibilidade e transparência.

Competição aconteceu no último
sábado em São José dos Campos

Atletas da natação da Prefeitura
de Ubatuba participaram no último
sábado, 4, da etapa regional dos
Jogos da Juventude em São José dos
Campos. A competição é estadual
e tem o propósito de gerar oportu-
nidades para os jovens desenvolve-
rem o potencial esportivo e crescer
a prática das várias modalidades
esportivas.

O professor e treinador da equi-
pe, Antonio Pinto, destacou que
nesta fase classificatória a equipe
foi com o foco na experiência da
competição. “Essa era uma fase re-
gional classificatória e fomos com
intuito da experiência da competi-
ção. Essa foi a primeira prova de
piscina para alguns da equipe que
já estão aqui há quase dois anos,
mas como estávamos sem a opor-
tunidade por causa da pandemia,
essa foi a chance”, explicou o trei-
nador.

A competição foi voltada para
atletas até 19 anos. “Tínhamos uma
atleta de 16 anos, que era a mais
velha representante da equipe, e os
outros eram todos de 13 a 15 anos”,
frisou Antonio, ressaltando ainda
que mesmo sem a classificação, os
resultados foram bons. “Todos eles
fizeram bons tempos e boas provas,
fico contente pelo resultado”.

Resultados (feminino)

50 Metros Livre
7º lugar: Iasmyn da Costa Figuei-

ra
9º lugar: Julia Moreira Damasceno

Bastos

100 Metros Livre
7º lugar: Julia C Soares Lima
9º lugar: Adrielle de Souza Alves

Revezamento 4 X 100 Metros Li-
vre

3º lugar:  Julia, Maria, Iasmin, Julia
C.

400 Metros Livre
5º lugar: Julia Cristine Soares

Natação de Ubatuba
participa da fase regional
dos Jogos da Juventude

8º lugar: Iasmyn da Costa Figuei-
ra

200 Metros Medley
5º lugar: Maria Clara Salvador

Aquino
7º lugar: Andressa de Souza Alves

100 Metros Peito
6º lugar: Maria Clara Salvador de

Aquino
9º lugar: Adrielle de Souza Alves

100 Metros Costas Feminino
3º lugar: Andressa de Souza Alves
6º lugar: Julia Moreira Damasceno

Bastos

Revezamento 4 X 100 Metros
3º lugar: Adrielle, Yasmim,

Andressa, julia

100 Metros Borboleta
6º lugar: Shayene G Souza
7º lugar: Joice O Gomes da Silva

Resultados (masculino)

50 Metros Livre
9º lugar: Joaquim C de Jesus
10º lugar: João V de Moura Garcia

100 Metros Livre
7º lugar: Vitor R Danas
14º lugar: Thiago F Squaiella

Revezamento 4 X 100 Metros

4º lugar: Henrique, Bruno, Felipe,
Joaquim

400 Metros Livre
7º Vitor R Danas
11º lugar: Fellipe L Fagnani

200 Metros Medley
9º lugar: João Vitor de Moura

Garcia
10º lugar: Henrique S Kanazawa

100 Metros Peito
8º lugar: Bruno L Santos de Cam-

pos

100 Metros Costas

6º lugar: Henrique S Kanazawa
8º lugar: Richard R dos Reis

Revezamento 4 X 100

4º lugar: Joaquim, Fellipe, João
Vitor, Vitor

100 Metros Borboleta

7º lugar: Joaquim C de Jesus
8º lugar: Fellipe L Fagnani

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Esportes e Lazer

Pasta pretende aumentar a
capacidade de atendimento no

próximo semestre

A Secretaria de Esportes e Lazer
de Ubatuba atende atualmente 3,1
mil alunos nas escolinhas esporti-
vas oferecidas pela prefeitura. As
atividades são voltadas para crian-
ças, jovens, adultos e melhor ida-
de. Em relação ao ano de 2021 a
capacidade de atendimento cresceu
em pouco mais de mil alunos, pas-
sando para cerca de quatro mil.

O secretário de Esportes e Lazer,
Tiago Balio, ressaltou que atual-
mente a pasta atende cerca de 75%
das vagas ofertadas, com mais de
três mil alunos. “Nossa capacidade
foi reduzida em mil alunos em vir-
tude aos afastamentos médicos de
quatro Educadores Físicos, mesmo
com isso, estamos com a capacida-
de de atendimento para mais de
quatro mil alunos”.

Balio destacou que o objetivo para
o próximo semestre é aumentar
ainda mais a capacidade. “Para o
segundo semestre nós pretende-
mos abrir para além dessas, cerca
de 1.500 novas vagas”. Devido a
pandemia a secretaria não atingiu
o total da capacidade de atendi-
mento no ano passado.

A pasta está priorizando desde o
início da atual gestão a
descentralização das atividades es-
portivas e está ampliando o atendi-
mento, atualmente são
disponibilizadas 25 modalidades,
em 32 locais de 23 diferentes bair-
ros do município.

As inscrições estão sendo realiza-
das de maneira inédita por meio de

Secretaria de Esportes
e Lazer de Ubatuba atende

mais de 3 mil alunos

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

Pessoas suspeitas próximo a sua casa? Disque 190

plataforma online e estarão em pro-
cesso de fluxo contínuo, ou seja,
sempre que houver uma vaga dis-
ponível poderá ser feita a matrícu-
la.

O secretário frisou a importância
deste formato.  “A proposta da pla-
taforma online de inscrição não é
apenas democratizar o acesso, mas
sim permitir com maior eficiência
a adesão das pessoas às práticas de
atividades físicas e esportivas, ou
seja, conseguimos reduzir o tempo
de inserção das pessoas nas ativi-
dades”.

Tiago ressaltou também que ape-
sar de simples esse novo mecanis-
mo tende a dinamizar o acesso das
pessoas as atividades, como tam-
bém possibilitar o controle e ges-
tão das vagas. “Sabemos e reconhe-
cemos que o sistema online neces-
sita de atualizações, mas creio ser

um passo importante para todos”
A Secretaria de Esportes e Lazer

conta atualmente com quatro pro-
jetos sociais: Atividades Aquáticas
– escolinha de natação infantil e
adulto, hidroginástica,
hidroginástica para funcionários da
prefeitura, hidroginástica saúde e
treinamento de natação para crian-
ças, adolescentes e adultos; Espor-
tes Radicais e de Aventura – surfe,
surfe adaptado e canoa polinésia;
Atividades Coletivas e Individuais –
atletismo, corrida de rua, basque-
te, futebol, futsal, tiro com arco e
vôlei; e Melhor Idade – atletismo,
caminhada, coreografia, ginástica,
funcional, hidroginástica, jogos de
mesa, tênis de mesa, ritmos, vôlei
adaptado e yoga.

 Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Posse no CMSD Drenagem no Taquaral

Obra no Sertão da Quina

Reivindicações

Mandato será de dois anos sob
organização e aplicação da

Secretaria de Saúde

Na tarde de quinta-feira (9), o
Conselho Municipal Sobre Drogas
(Comusd) empossou os novos con-
selheiros, para um mandato de dois
anos, durante cerimônia realizada
na escola Tancredo Neves, na ave-
nida Rio Grande do Sul.

Os novos conselheiros represen-
tantes da Sociedade Civil Organiza-
da foram eleitos no mês de abril e
representam entidades não gover-
namentais da sociedade civil, de
organizações de tratamento e recu-
peração de dependência química,
instituições religiosas e represen-
tantes de ONGS, associações civis
ou afins atuantes no município com
ações preventivas. Os demais con-
selheiros foram indicados pelo Po-
der Executivo.

Sob organização e aplicação da
Secretaria de Saúde, o Comusd
tem por objetivo auxiliar o muni-
cípio quanto às políticas públicas
relativas à prevenção e combate
ao uso de entorpecentes e à re-
cuperação e reinserção social de
dependentes químicos. O conse-
lho busca integra-se ao esforço
nacional e internacional de pre-
venção e combate ao uso de en-
torpecentes, dedicando-se ao ple-
no desenvolvimento de ações
para integrar, estimular e coorde-
nar a participação de todos os seg-
mentos sociais do município de
modo a assegurar a máxima eficá-
cia das ações.

O Conselho Municipal Sobre Dro-
gas – Comusd – está constituído
pelos seguintes membros:

Representantes do Poder Execu-
tivo e seus respectivos suplentes:

Secretaria Municipal de Educação
Titular: Jacqueline Silveira Perei-

ra Conceição
Suplente: Sydinéia Leite Xavier

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Angela Maria dos Santos

Paccagnin
Suplente: Alessandra Regina de

Souza Santos

Novos integrantes
do Conselho Municipal

Sobre Drogas tomam posse

Secretaria Municipal de Seguran-
ça Pública e Defesa Social

Titular: Alexandre Napoli
Suplente: Júlio César de França

Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer

Titular: Silvia Helena Thomas Issa
Suplente: Fábio da Silva Medeiros

Secretaria Municipal de Cidada-
nia e Desenvolvimento Social

Titular: Josiane Isabel Lopes da
Silva

Suplente: André Luiz dos Santos

Gabinete do Prefeito
Titular: Telma Raizer Marcelino da

Silva
Suplente: Rosangela Cristina

Fernandes

Polícia Militar do Estado de São
Paulo

Titular: Cb PM 106552-1 Fabio
Juliano de Camargo Lopes

Suplente: Cb PM 140031-2 Heloí-
sa Almeida Silva

Polícia Civil do Estado de São Pau-
lo – Delegacia de Polícia Civil de
Ubatuba

Titular: Fabio Castro da Silva
Tavares

Suplente: Henrique Zwibelberg
Junior

Fundação da Criança e do Adoles-
cente de Ubatuba - FUNDAC

Titular: Marcio Aparecido Nasci-
mento

Suplente: Matheus José da Silva

Fundação de Arte e Cultura de
Ubatuba (Fundart)

Titular: Ronaldo Roberto Nigro Fi-
lho

Suplente: Marilena Silva Azevedo

Membros da Sociedade Civil Or-
ganizada e seus respectivos suplen-
tes:

Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB

Titular: Dr. Aguimael Ângelo de
Sousa

Suplente: Dr. Márcio Cristiano da
Silva Souza

Associação Comercial de Ubatuba
– ACIU

Titular: Gisella Mariel Pellegrini
Suplente: Maria Aparecida

Tindeiro

Casa de Recuperação Missão Je-
sus é Luz

Titular: André Luís Forster
Geromel

Suplente: Luiz Cesar de Oliveira

Conselho Municipal de Pastores
e Ministros Evangélicos de
Ubatuba

Titular: Luciano Braga
Suplente: José Belarmino da Silva

Filho

Instituto “TODAS POR UMA”
Titular: Priscila Onassis Hunch da

Silva
Suplente: Ana Gabriela Honorato

Passos

GAIATO – Grupo Aberto a Infân-
cia e Adolescência Técnicas
Ocupacionais

Titular: Barbara Kantorowicz Buck
Suplente: Sônia Maria Almeida Pi-

res de Mello Doin

CERE – Centro Esportivo e Recre-
ativo Itamambuca

Titular: Camila Ferreira Marujo

Associação Beneficente AMURT-
AMURIEL

Titular: Flavia Gomide de Barros

Conselho Tutelar de Ubatuba
Titular: Leandro Vieira dos Santos
Suplente: Edson dos Santos Silva

Conselho Municipal de Direito da
Criança e do Adolescente – CMDCA

Titular: Sr. Flavio Pizzuto
Suplente: Sr. Paulo Cesar Teixeira

Representante membro da comu-
nidade indicado pelo prefeito mu-
nicipal

José Cândido de Souza
Assessor de Relações

Institucionais

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

A Prefeitura de Ubatuba, por
meio da Secretaria de
Infraestrutura, informa que a re-
construção da ponte do Rio das
Piabas, entre os bairros Sertão da
Quina e Araribá, foi finalizada na
sexta-feira,10.

Durante a obra, que começou no
dia 1º, todo o local foi reformado
para substituição da estrutura de
madeira por concreto, gerando

Reconstrução da ponte do
Rio das Piabas é finalizada

mais segurança aos moradores.
“Hoje todo o serviço estará pron-
to, e o trânsito de pedestres e ci-
clistas estará livre. Mas o tráfego
para veículos será liberado apenas
após 21 dias”, explicou Diretor de
Projeto e Obras, José Carlos Vital,
lembrando que a estrutura preci-
sa secar.

Na próxima segunda-feira, dia 13,
a Prefeitura Municipal inicia a re-

forma de outra ponte importante
para a cidade, trata-se da constru-
ção que dá acesso ao bairro do
Sertão do Ubatumirim. Na última
quarta-feira, 8, os servidores de-
ram início na preparação do local
para o início das obras, e está sen-
do realizada a construção de uma
passarela provisória para passa-
gem de pedestres enquanto os ser-
viços estiverem em andamento

Disque 190
Ajude a Polícia a

ajudar você!

O serviço, no valor de
R$ 247.074,00, está sendo

desenvolvido por uma empresa
especializada

A Prefeitura Municipal de Ubatuba
está realizando uma obra de drena-
gem de águas pluviais no bairro do
Taquaral, nas ruas Maria Benedita
da Conceição e Adão José Viana.

Os serviços devem ser concluídos

Obra de drenagem no bairro do
Taquaral está sendo realizada

até 06 de outubro de 2022, pela
empresa Flavia Frugoli Ramos
Eirelli, especializada em drenagem,
contratada por meio de carta con-
vite. “Esta semana o restante da
tubulação da obra foi entregue. Este
é um serviço que está sendo total-
mente custeado pela prefeitura,
pelo valor de R$ 247.074,00”, co-
mentou a secretária adjunta de
Obras Andreza Bagatim de Carva-

lho, lembrando que com o empre-
endimento serão evitados alaga-
mentos na região.

O contrato para a realização da
obra pode ser verificado pelos
munícipes dentro do Portal da
Transparência da Prefeitura Muni-
cipal.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Uma nova reunião acontecerá
no dia 15 de julho para

apresentação de um projeto de
melhorias para o bairro

No final da manhã desta quarta-
feira, dia 8, o secretário de Gover-
no de Ubatuba, Joaquim Gomes
Vidal, recebeu os moradores do
bairro da Folha Seca para tratativas
a respeito de melhorias
reivindicadas para a região. Tam-
bém participaram do encontro os
vereadores Rogério Frediani e Josué
D’Menor.

Na ocasião, o representante do
poder executivo esclareceu que o
compromisso assumido pela gestão
passada em acordo firmado com a
Associação dos Moradores e Ami-
gos da Filha Seca, no dia 13 de se-
tembro de 2019, indicava apenas a
realização de guiamento e sarjetas
na via principal - obra esta realiza-
da no ano passado pelo atual go-
verno.

Entretanto, para suprir as neces-
sidades da região, a prefeitura dei-
xou acordado uma próxima reunião

Representantes da Prefeitura
recebem moradores da Folha Seca

Influenza

no dia 15 de julho de 2022 para já
apresentar um projeto de melhorias
para o bairro - com planejamento
de financiamento detalhado para a
referida obra.

O governo municipal também
aproveitou o encontro para refor-
çar o compromisso de buscar sem-

pre melhorias para toda a cidade,
relembrando que em 18 meses 49
ruas foram pavimentadas, com
bloquetes ou asfalto, e 36 vias es-
tão com obras em andamento.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Único grupo que apresenta alta
taxa de vacinação é dos
indígenas, com 94,3% de

imunizados

A campanha de imunização con-
tra o vírus da Influenza termina no
próximo dia 24 para os grupos
prioritários e a Secretaria Municipal
de Saúde alerta a população sobre
os baixos índices de vacinação no
município.

De acordo com dados extraídos do
SIPNI – Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunizações
– o único grupo que apresenta alta
taxa de vacinação contra a gripe é
dos indígenas, com 94,3% de vaci-
nados. Equipes da saúde percorre-
ram todas as aldeias do município
para realizar a vacinação.

Os dados, extraídos no dia 26 de
maio, mostram os seguintes índi-
ces de vacinação da gripe em
Ubatuba:

Indígenas: 94,3%
Idosos: 46,5%
Profissionais da Saúde: 42,4%
Crianças: 30,9%
Gestantes: 16,9%

Saúde alerta população
sobre baixos índices de
vacinação da Influenza

Professores: 16,9%
Puérperas: 16,9%
A Secretaria de Saúde reforça que

o objetivo da vacina contra a
Influenza é reduzir a circulação do
vírus da gripe e evitar o agravamen-
to de doenças como pneumonia,
sinusite e até problemas cardíacos,
principalmente em crianças, idosos
e portadores de doenças crônicas.

Podem se vacinar pessoas maio-
res de 60 anos, profissionais da saú-
de, crianças de 6 meses a menores
de 5 anos de idade, gestantes,
puérperas, professores, indígenas,

quilombolas, pessoas com deficiên-
cia, pessoas com comorbidades,
profissionais das forças de seguran-
ça e salvamento, forças armadas,
funcionários do sistema prisional,
caminhoneiros, trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário de
passageiros urbanos e de longo cur-
so, trabalhadores portuários, popu-
lação privada de liberdade e ado-
lescentes e jovens sob medida
socioeducativa.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU



Página 10 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 11 e 12 de junho de 2022

Agenda

Ilhabela

O Centro Cultural da Vila recebe neste final de sema-
na, 10, 11 e 12 de junho, a partir das 19h, as apresen-
tações finais do Ilhabela In Jazz 2022, um dos mais
importantes festivais de jazz do Brasil.

Sucesso de público e elogiado pelos artistas que se
apresentaram durante as últimas sete edições, o
Ilhabela In Jazz conquistou uma grande reputação en-
tre os entusiastas do Jazz e da música instrumental,
trazendo grandes nomes nacionais e internacionais do
segmento, além das exibições de músicos locais.

Nesta sexta-feira (10), às 19h, a banda Ciribaí é a pri-
meira a subir no palco, seguida da apresentação de
Hércules Gomes e fechando a noite, às 22h, se apre-
sentam Chico Pinheiro e Quarteto.

Já na noite do sábado (11), às 19h, a banda local
Stratotarta faz sua apresentação. Às 20h, Norma Nas-
cimento sobe ao palco, sendo sucedida por Edu Ribei-
ro Trio, às 21h. Em seguida, às 22h, Amaro Freitas e
Ancestral Cumbe, uma das principais atrações do
Ilhabela In Jazz, realiza sua apresentação, que prome-
te entregar ao público não só uma melodia de quali-
dade, como também uma retomada à ancestralidade
africana por meio da música. No palco Garden, exibi-
ções de Erick Lins.

Fechando o evento, no domingo (12), Aline Outa sobe
ao palco às 19, seguida da Orquestra Popular de
Ilhabela às 20h, Toninho Ferraguti às 21h e encerran-
do o Ilhabela In Jazz, Ricardo Herz & Nelson Ayres fa-
zem sua exibição musical às 22h. No palco Garden,
apresentações de Júnior Chiaparini.

O festival Ilhabela In Jazz é promovido pela Prefeitu-
ra de Ilhabela por meio das secretarias municipais de
Cultura; Turismo e Desenvolvimento Econômico; e
Fundação Arte e Cultura de Ilhabela. As apresentações
terão transmissão ao vivo na Rádio Ilhabela FM (87,5)
e no facebook.com/tribunadopovo.

Programação – Ilhabela In Jazz
Sexta – 10 de junho
19h – Ciribaí
20h30 – Hércules Gomes
22h – Chico Pinheiro Quarteto

Sábado – 11 de junho
19h – Stratotarta
20h – Norma Nascimento
21h – Edu Ribeiro Trio
22h – Amaro Freitas e Ancestral Cumbe
Palco Garden: Erick Lins

Domingo – 12 de junho
19h – Aline Outa
20h – Orquestra Popular de Ilhabela
21h – Toninho Ferraguti
22h – Ricardo Herz & Nelson Ayres
Palco Garden: Júnior Chiaparini

Capital do Jazz: Ilhabela retorna
com programação do

Ilhabela In Jazz neste final de semana

Caraguatatuba

Na próxima segunda-feira (13),
Caraguatatuba comemora o Dia de
Santo Antônio, padroeiro da cida-
de, com uma intensa programação.
O casamento comunitário, a distri-
buição dos pães abençoados e a
tradicional venda dos bolos estão
entre os destaques da festa.

As atividades fazem parte das ce-
lebrações da 169ª Festa de Santo
Antônio, que tem como tema “É
viva a palavra quando são as obras
que falam”. O dia inicia com Missa
Solene em comemoração ao 3º
Aniversário do Santuário
Diocesano, benção dos pães e bolo,
a partir das 8h.

Em seguida, às 11h, está prevista
a celebração do casamento comu-
nitário, que neste ano contará com
a participação de oito casais. Para
encerrar, às 18h está marcada ou-
tra missa, que segue com uma pro-
cissão pelas ruas da cidade.

Nos três horários, haverá a venda
do ‘bolo casamenteiro’, com 500
medalhas de Santo Antônio distri-
buídas na massa. A tradição diz que
quem achá-las está a um passo do
casamento. Os pedaços serão ven-
didos a R$ 3 cada. O Santuário tam-
bém fará a distribuição de 2,5 mil
pães durante todo dia.

A parte social da festa segue até
o dia 26 de junho, com ‘show de
prêmios’ e a tradicional quermes-

#PraCegoVer: Reitor do Santuário Diocesano de Santo

Antônio, padre Carlos Alberto da Silva (Padre Beto),

durante celebração de Missa Campal realizada no Morro

Santo Antônio (Foto: Cláudio Gomes/PMC

Caraguatatuba celebra
Dia de Santo Antônio com missas,

casamento e festa social

#PraCegoVer: Devoto de Santo Antônio segurando a ima-

gem do santo em registro feito em frente ao Santuário

Diocesano de Caraguatatuba (Foto: Cláudio Gomes/PMC

se, com diversas opções
gastronômicas. A atração ocorre
sempre aos fins de semana e feria-
dos, a partir das 20h, na praça de
alimentação da igreja e no Coreto
da Praça Cândido Mota, no Centro.

O evento é realizado com apoio da
Prefeitura, entre a parceira da Se-
cretaria de Turismo (Setur) e da
Fundação Educacional e Cultural de
Caraguatatuba (Fundacc), com a
organização interna do Santuário
Diocesano de Santo Antônio. Mais

informações pelo telefone (12)
3881-1422.

Corpus Christi 

No dia 16 de junho, a comunida-
de católica começa enfeitar as ruas
no entorno da Praça Cândido Mota,
às 6h, para a missa e procissão de
Corpus Christi, a partir das 17h. As
imagens reproduzidas representam
símbolos bíblicos, desenhados e
decorados manualmente, utilizan-
do materiais como serragem, pó de
café, tampinhas de garrafa, flores e
outros.

Confira a programação completa
da 169ª Festa de Santo Antônio

Dia do Padroeiro (13 de junho)
Santuário Diocesano de Santo An-

tônio
8h: Missa, Benção dos Pães e do

bolo de Santo Antônio
11h: Casamento Comunitário
18h: Missa e Procissão

Corpus Christi (16 de junho)
6h: Confecção dos tapetes deco-

rados
17h: Missa e Procissão

Festa Social e ‘Show de Prêmios’
(3 a 26 de junho)

Sexta a domingo e feriados – a
partir das 20h

Evento musical

Flashback, a maior festa  do
Litoral Norte acontece neste

sábado no Anchieta Café

E neste sábado, dia 11, no
Anchieta Café, a partir das 23:00 h,
A MAIOR FESTA FLASHBACK DO LI-
TORAL NORTE,, comandado pela
equipe DISCO LASER, que é forna-

da pelos DJs : Guará, Flávio Bellard,
Rogério Malaquias, Regis e Tom
Lukaschek, tocando os sucessos
dos anos 70, 80 e 90  e tem como
divulgador Luca Melo.

Ingressos a venda:  Acquatec
Informática,  no Centro , Livraria
Nobel,  no Itaguá, Anchieta Café e
Azul do Mar no Itaguá . Adquira já
o seu ingresso! R$ 30,00.

Ubatuba é um prato cheio para
amantes da dança e do esporte no
fim de semana de 10 a 12 de junho.
A programação da semana conta
com torneio internacional de
Skimboard na Sununga, corrida na
região central e muita dança no Te-
atro Municipal Pedro Paulo Teixeira
Pinto. Além disso, 10 casais vão ofi-
cializar sua união em mais uma edi-
ção do Casamento Comunitário que
acontece no dia 12: Dia dos Namo-
rados.

Confira todas as atrações:

9 a 12 de Junho – quinta-feira a
domingo

Dança Ubatuba
Teatro Municipal Pedro Paulo

Teixeira Pinto

10 a 12 de junho – sexta-feira a
domingo

7h às 17- 3a etapa do Circuito Bra-
sileiro de Skimboard

Praia da Sununga

Clima de romance invade
Ubatuba no fim de semana

11 de junho – sábado
8h às 16h – Curso de Manejo

Apropriado da Água
EM José Belarmino Sobrinho-

Puruba

12 de junho – domingo
7h30- Circuito Litoral Meia Mara-

tona
Av Iperoig

9h – Casamento Comunitário
Praia Grande

21h – Música na Praça com
Retreta Maestro Pedrinho

Praça Exaltação da Santa Cruz

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

São esperados cerca de mil
atletas para a competição

Ubatuba sediará o Circuito Litoral
Meia Maratona no próximo domin-
go,12, na Avenida Iperoig - Centro.
Está prevista a participação de cer-
ca de mil atletas, e a largada será a
partir das 7h30.  Os percursos se-
rão de 5 km, 10 km e 21 km.

Evento para quem é amante de
corrida de rua e ainda será possível
correr com vista para o mar. Serão
premiados com troféus os atletas
do 1º ao 3º lugar de cada categoria
seguindo o regulamento e com
medalhas todos os atletas partici-
pantes.

A entrega do numeral de kit será
na sexta-feira, 11, das 10h até as
17h na Loja Nutri Sporty, que fica
localizada na Av Thomaz Galhardo,
740 - Centro de Ubatuba.

Cada atleta deverá competir den-
tro de sua categoria, conforme sua
faixa etária.

Percurso

A prova terá o percurso de:
5 km para as categorias mirim:

masculino e feminino

Circuito Litoral Meia Maratona

Ubatuba será sede do Circuito Litoral
Meia Maratona domingo (12)

Masculino e feminino

Categoria ____________________________________________ Idade
Kids ____________________________________________ Até 12 anos
Infantil ________________________________________ 13 a 15 anos
Júnior _________________________________________ 16 a 19 anos
Adulto I ________________________________________ 20 a 29 anos
Adulto II _______________________________________ 30 a 39 anos
Master I _______________________________________ 40 a 49 anos
Master II _______________________________________ 50 a 59 anos
Veterano I ______________________________________________ 60

5 km para todas as outras catego-
rias do feminino

200 metros Kids e PNE Masculino
10 km para as categorias masculi-

no e feminino adulto I acima

21 km para as categorias masculi-
no e feminino adulto I acima

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

STJ: planos não são obrigados a cobrir condutas fora da lista da ANS
Planos de Saúde

Cabe recurso contra a decisão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)

decidiu na quarta-feira (8) que as ope-

radoras de plano de saúde não são

obrigadas a cobrir procedimentos

médicos que não estão previstos na

lista da Agência Nacional de Saúde

(ANS). Cabe recurso contra a decisão.

A Segunda Seção do STJ entendeu

que o rol de procedimentos definidos

pela agência é taxativo, ou seja, os

usuários não têm direito a exames e

tratamentos que estão fora da lista.

Por 6 votos a 3, prevaleceu o enten-

dimento do relator, ministro Luís

Felipe Salomão, cujo voto foi proferi-

do em sessões anteriores.

Ao definir que o rol é taxativo, o mi-

nistro entendeu que haveria um

desequilíbrio nos contratos de plano

de saúde se alguns usuários obtives-

sem na Justiça direito a coberturas

que outros não têm. Isso afetaria o

equilíbrio econômico do sistema de

saúde complementar e aumentaria os

custos para todos os usuários, segun-

do o ministro.

A lista de procedimentos e trata-

mentos obrigatórios da ANS foi cria-

da em 1998 para estabelecer um mí-

nimo de cobertura que não poderia

ser negada pelos planos de saúde. O

rol vem sendo atualizado desde en-

tão para incorporar novas tecnologias

e avanços.

Desde então, é comum que usuári-

os de plano de saúde busquem na Jus-

tiça o direito de as operadoras paga-

rem por procedimentos ou tratamen-

tos que ainda não estejam previstos

no rol da ANS.

Como foi proferida por um

colegiado do STF esse entendimen-

to não é uma Súmula. Outras Seções

do STF podem ter entendimento di-

verso.


