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Associação Vital de Karatê-Do
Shotokan conquista 12 medalhas

em Torneio em Caçapava

Da esquerda para à direita: Sensei Vitor, Gustavo, Maria Olívia, Sophia,

Denis, Sensei Alex. Embaixo: Ryan, Cauã, Davi e Nina Figueiredo

No último domin-
go,12,  ocorreu na ci-
dade de Caçapava/SP,
o tradicional Campe-
onato CEMC de
Karatê - interestadu-
al de clubes que rea-
lizou este ano sua 28º
edição.

Ubatuba foi grandi-
osamente represen-
tada pela Associação
Vital de Karatê - Do
Shotokan, tradicional
academia da cidade
fundada em 2008 e
que ao longo destes
anos de atividade
vem formando diver-
sos atletas de desta-
que estadual e naci-
onal.

Veja a matéria com-

pleta na página 9

Procissão do Mastro
mantém tradição da fé
na Festa de São Pedro

A tradicional Festa de São
Pedro Pescador é marcada por
ritos de fé e cultura caiçara. A
Procissão do Mastro é um dos
ícones que compõem essa ri-
queza cultural e realiza a aber-
tura da 99ª edição do evento,
que será realizada de 24 a 29
de junho.

Com saída da Paróquia
Exaltação à Santa Cruz, o mas-
tro percorre as ruas e segue
para a abertura oficial do even-
to, às 19h, do dia 24, na Aveni-
da Iperoig. Neste local, há o en-
contro com a imagem de São
Pedro que chega pela procissão
de canoas e, então, culmina
com a Benção do Mastro con-
cedida pelo padre na capela de
São Pedro, ao lado da Casa

Mostra Coletiva de Artistas
começa no Teatro Municipal
Reunindo aproximadamente

50 obras que ficarão em exposi-
ção no Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto, a III Mostra
Coletiva de Artistas de Ubatuba
acontece entre os dias 16 de ju-
nho a 15 de julho.

Os trabalhos inscritos já foram
analisados por um júri técnico e,
durante a exposição, as pessoas
que visitarem a mostra poderão
votar em sua obra preferida para
eleger, pelo voto popular, o ar-
tista que mais gostaram.
Prestigie!

Pág. 8

Projeto do Executivo para repasse
a agentes de saúde é aprovado

Na última terça-feira, dia 14, a
Prefeitura Municipal enviou para
Câmara um projeto para autori-
zar o repasse de um incentivo fi-
nanceiro do governo federal
(IFA) aos agentes comunitários
de saúde e aos agentes de
endemias. A proposta de auto-
ria do próprio executivo foi apro-
vada por unanimidade na 19ª
sessão ordinária.

Segundo o secretário de Assun-
tos Jurídicos, Lucas Castanho,
com a iniciativa os profissionais
poderão receber um incentivo fi-
nanceiro.

Acompanhe na pág. 4

Inscrições abertas para
I Conferência das Comunidades

Tradicionais de Ubatuba
Estão abertas as inscrições

de pessoas interessadas em
participar como observado-
ras durante a I Conferência
das Comunidades Tradicio-
nais de Ubatuba, a ser reali-
zada no próximo 21 de ju-
nho,  no Teatro  Munic ipa l
Pedro Paulo Teixeira Pinto,
das 8h às 19h. Evento reuni-
rá quilombolas, indígenas e
caiçaras.

Saiba como participar na Pág. 6

Cinema, surfe e praia. Essa é
combinação do Ficsu – Festival
Internacional de Cinema de Surf
de Ubatuba, que será realizado
de 16 a 19 de junho, na Praia
Vermelha do Norte. O evento
que irá transformar a “Capital do
Surfe” e a praia em uma sala de
cinema ao ar livre promete agi-
tar o feriado de Corpus Christi
com uma extensa programação
de filmes, músicas, artes, espor-
tes, sustentabilidade e
gastronomia.

Programação na pág. 7

Festival Internacional de Cinema
de Surf de Ubatuba é atração no

feriadão na Praia Vermelha do Norte

Este não é o Brasil que queremos - Leia o Editorial - Página 2

Caiçara. E, assim, regada de
fé, cultura e tradição come-
ça para valer a Festa de São

Pedro Pescador de Ubatuba.
Confira a programação com-

pleta da festa na pág. 3
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GastronomiaEducaçãoEditorial

Mulheres 31

Seja você o seu negócio
Escrever a sua própria história é uma missão nós dada por Deus

o nosso criador.
Mas precisamos tomar cuidados que podem proteger nossa

autenticidade. Porque nós temos a tendência de ouvir e se im-
portar com a opinião dos outros. E isso pode alterar o seu rotei-
ro de vida.

Você tem uma história, a sua história, e não a história que os
outros querem que você viva.

Autenticidade é algo de muito valor. A sua história tem muito
valor.

O cuidado que você precisa ter é... Saiba a tua real identidade.
Ninguém tem uma identidade igual a sua, e nem poderá ter.
Por isso escreva a sua história de forma legítima, e não se per-

mita adultera - lá e nem modificá-la, pois ela perderá o real va-
lor que tem.

Seja você o seu negócio.

Desde o desaparecimento do
jornalista inglês Dom Philipps e
do indigenista Bruno Araújo Pe-
reira, a Amazônia ficou nova-
mente em evidência no cenário
internacional.

Os conflitos amazônicos, bem
como a defesa do ambiente e a
questão indígena eram temas
frequentes nos trabalhos de
Dom Phillips e Bruno Araújo.
Mas eles eram apenas dois con-
tra um sistema em que há uma
rentável exploração ilegal de re-
cursos naturais e da pesca. Uma
tartaruga capturada no vale do
Javari pode ser negociada por R$
1.000 e o pirarucu, cuja pesca
tem restrições há quase quatro
décadas, chega facilmente a R$
2.000.

Em uma região de 213 mil km
quadrados (maior que o Triângu-
lo e o Alto Paranaíba, juntos), as
quadrilhas internacionais ope-
ram uma rede de negócios que
vai do tráfico de drogas e arma-
mentos, passando pelo
desmatamento, até uma rede de
empresas para acobertar lava-
gem de dinheiro. O garimpo in-
vade áreas indígenas exploran-
do e dizimando os nativos.

Sem fiscalização e pior, sem

Este não é o Brasil
que queremos

punição, não serão extintos so-
mente os indígenas e a riqueza
da Amazônia; o que será dela
daqui a cinquenta anos?

A trágica história de Dom
Phillips e Bruno Pereira atraíram
os olhares de todo o mundo
para o descontrole que impera
há anos na Amazônia. E, em res-
peito a eles e às centenas de
pessoas que anualmente são
mortas em defesa da região e de
seu povo, é preciso dar um fim
a esses crimes aplicando a lei,
porque não há outro caminho
para se garantir a paz e a segu-
rança à floresta.

É primordial que a visibilidade
para a questão seja transforma-
da em ações que vai desde o
esclarecimento e a punição dos
envolvidos nos assassinatos do
jornalista e do indigenista quan-
to o enfrentamento dos confli-
tos agrários e violentos na re-
gião. Estes últimos são um pro-
blema que toma vidas e energi-
as necessárias para que a Ama-
zônia possa, enfim, chamar a
atenção do mundo por sua ri-
queza, sua biodiversidade e não
por suas pragas.

Defendemos a natureza. Este
não é o Brasil que queremos!

Mauricio Frizzarin

Os dois últimos anos foram par-
ticularmente desafiadores para
o segmento da Educação. As ins-
tituições de ensino que já havi-
am se adiantado e iniciado um
trabalho com plataformas digi-
tais de ensino, mesmo que de
maneira pontual, com uma ou
outra atividade envolvendo cor-
po docente, discente e pais – no
caso das escolas de Ensino Infan-
til ao Médio – conseguiram um
pouco mais de fôlego no proces-
so de adaptação ao ensino re-
moto, obrigatório no período
mais crítico da pandemia.

Já havia um movimento impor-
tante de desenvolvimento de
novas tecnologias e de inovação
focado no setor educacional.
Com a pandemia, porém, esse
processo foi amplamente acele-
rado, a exemplo do que houve
com o mundo corporativo.

Na esteira desse desenvolvi-
mento, podemos e devemos
abordar a questão da Inteligên-
cia Artificial (IA) aplicada à Edu-
cação. Há anos venho estudan-
do a IA e as vantagens que ela
pode trazer às empresas de di-
versos setores. Obviamente, tra-
ta-se de uma tecnologia extre-
mamente bem-vinda no univer-
so acadêmico e educacional.
Suas aplicações podem ser vari-
adas e notoriamente haverá
vantagens no processo ensino-
aprendizagem.

Pensando no educador, a Inte-
ligência Artificial pode vir a ser
uma aliada interessantíssima
para uma série de atividades.
Torna-se possível, por exemplo,
elaborar provas e corrigi-las em
poucos minutos, poupando um
tempo importante do professor,
que normalmente empregaria
ao menos três ou quatro horas

Inteligência artificial
e o segmento de

educação – o que
esperar desta união?

do seu dia nessas tarefas depen-
dendo do tamanho e da quanti-
dade de turmas para as quais ele
ministra aulas. Com a IA, a pu-
blicação de notas no portal do
aluno pode ser realizada de for-
ma automática, com pratica-
mente nenhuma chance de erro.
Outra possibilidade interessan-
te vem com a Inteligência Artifi-
cial como aliada do ensino à dis-
tância.

Do ponto de vista do estudan-
te, uma plataforma com aplica-
ção de IA certamente seria um
importante estimulador do
aprendizado. As possibilidades
são infinitas. É possível persona-
lizar o ensino criando sistemas
com o perfil de cada aluno para
entregar uma comunicação mais
assertiva a cada um. Pode-se
desenvolver plataformas para
tirar dúvidas e auxiliar os alunos
no momento do estudo, de for-
ma que possam aprofundar o
conhecimento a respeito de de-
terminados temas. Outra possi-
bilidade que a IA traz é de iden-
tificação das disciplinas em que
o aluno tem mais dificuldade e
entrega de conteúdos didáticos
com diferentes abordagens de
um mesmo tema que o levem a
compreender o que é tratado.

Claro, também é possível ex-
plorar a gamificação e trabalhar
em outras ferramentas que
automatizem e facilitem ainda
mais a vida dos professores e
pedagogos, bem como em pla-
taformas que tornem o apren-
dizado cada vez mais interativo.
Pode-se dizer que ainda estamos
no início de um processo longo
de automatização baseada em
sistemas inteligentes, que vão
potencializar e revolucionar o
setor educativo, estimular a
aprendizagem e impactar o fu-
turo positivamente.

Mauricio Frizzarin é fundador e CEO da Qyon Tecnologia – em-
presa especializada no desenvolvimento de softwares para gestão
empresarial com inteligência artificial, investidora do Genial4
(EdTech com aplicação de IA) – cursou Tecnologia de Software e
Marketing, OPM (Owner/President Management) na Harvard
Business School, Executive Education em Inteligência Artificial na
University of California, Berkeley e em Fintech em Harvard.

Solidariedade

Ação arrecadará toucas para
instituições de apoio
a pessoas com câncer

A Secretaria de Esportes e Lazer
de Ubatuba (SMEL) está reali-
zando uma campanha de arre-
cadação de toucas de frio. As
doações podem ser entregues
até o dia 30 de julho na sede
administrativa da SMEL – Rua
Minas Gerais, 46 – Centro,
Ubatuba – ou os alunos podem
entregar durante as aulas.

As doações serão repassadas
ao Sapo Uba – Associação de
Apoio ao Paciente Oncológico de
Ubatuba – que encaminhará ao
GACC – Grupo de Assistência à
Criança com Câncer.

O secretário de Esportes e
Lazer, Tiago Balio, destacou a im-
portância desta campanha. “O

Campanha de doação
de toucas de frio

continua na SMEL

objetivo da campanha atual é
bem simples e muito nobre.
Desta vez, estaremos arrecadan-
do toucas de frio para doar aos
pacientes oncológicos vincula-
dos a entidade Sapo Uba. É ex-
tremamente importante acolher
as pessoas e apoiar ações desta
natureza”.

O secretário ressaltou a rele-
vância do esporte como ferra-
menta social. “Acreditamos que
o esporte é uma ferramenta so-
cial que acolhe e reúne pesso-
as. Logo, pensar em esportes é
promover e fazer o bem.
Estamos muito animados com a
proposta desta campanha e
acreditamos que o saldo será
positivo”.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Sopas para aquecer

MINESTRONE
Piselli Jardins
Serviço: Rua Padre João Manuel, 1253 – Cerqueira César | Tel.: (11) 3081-

6043
Dificuldade: Fácil
Tempo de Preparo: 30 minutos
Rendimento 1 porções

Ingredientes:
pimenta preta moída a gosto
20 g berinjela picada em cubos
20 g abobrinha picada em cubos
10 g cenoura picada em cubos
10 g ervilha grãos
10 g azeite extra virgem
20 g batata cozida picada
10 g salsão picado
200 ml caldo brodo

Modo de Fazer:
Refogar todos os legumes no azeite. Em seguida, junte o caldo brodo e

deixe cozinhar por 15 minutos ou até os legumes cozinharem. A gosto sal e
pimenta.

CREME DE MANDIOQUINHA COM BACON E CRISPY DE COUVE
Chef Giovanna Grossi | Animus
Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros | Tel.: (11) 2371-798
Dificuldade: Fácil
Tempo de Preparo: 50 minutos
Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES
1kg mandioquinha
200g manteiga
Sal a gosto
1,2 l de água OU caldo de legumes caseiro
200g bacon
1/2 maço couve-manteiga

MODO DE FAZER
Descascar a mandioquinha e cozinhar na água ou caldo até ficar bem

macia. Reservar o líquido do cozimento. Em um liquidificador, bater a
mandioquinha quente com a manteiga. Adicionar liquido do cozimento
aos poucos, até atingir a consistência desejada. Acertar o sal e bater nova-
mente.

Cortar bacon em cubos pequenos. Colocar em frigideira ainda fria em
fogo baixo a médio. Fritar bacon até ficar crocante e dourado. Secar em
papel toalha e reservar. Cortar as folhas de couve em tirinhas bem finas.
Aquecer uma panela de óleo a 180C e fritar a couve ligeiramente, cuidan-
do para não queimar e amargar. Essa fritura é bem rápida. Secar em papel
toalha e reservar.

Montagem:
Colocar sopa de mandioquinha em prato fundo, distribuir bacon crocante

e o crispy de couve. Se desejar pode finalizar com um fio de azeite e flor
de sal.

O frio chegou com tudo! Nada melhor que uma boa sopinha

para aquecer nesses dias! Selecionamos as receitas mais

gostosas dos restaurantes. Confira!

SOPA DE CEBOLA

Chef Alain Poletto | Bistrot de Paris

Serviço: Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista | Tel.: (11) 3063-1675

Rendimento: 3 porções

Dificuldade: Média

Tempo de preparo: 45min

INGREDIENTES

- 4 cebolas

- 1 litro caldo de frango (preparo abaixo)

- 50g manteiga

- 30g farinha de trigo

- 3 discos de massa folhada (120g)

- Sal e pimenta a gosto

- 1 ovo

- 100g Pão baguette para croutons

- 60g queijo Gruyère ralado

MODO DE FAZER

Cortar as cebolas em julienne. Em uma panela, refogar as cebolas junto com a

manteiga em fogo baixo até que peguem uma coloração dourada. Adicionar a fari-

nha e cozinhar por alguns minutos. Acrescentar o caldo do frango. Temperar com

sal e pimenta e deixar cozinhar fogo baixo por 20 min. Dividir a sopa e em três

sopeiras pequenas, cobrir com a massa folhada e pincelar com o ovo batido. Levar

ao forno a 200ºC graus e servir com croûtons de pão e gruyere ralado.

PARA O CALDO DE FRANGO

- 2 carcaças do frango

- 100g de cenoura

- 100g de cebola

- 1 talo alho porró

- 50g de salsão

- 1 raminho de tomilho

- 2 folhas de louro

- Talos de salsinha

MODO DE FAZER

Colocar tudo em uma panela, cobrir com água e deixar ferver durante uma hora.

Depois peneirar para obter o caldo puro.
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Legislativo

99ª Festa de São Pedro Pescador 2022

Evento que viabiliza
encontros e parcerias volta
com força no pós-pandemia
 
A quinta edição do

Conexidades foi encerrada no
último sábado (11). O evento,
que aconteceu desde o dia 7 no
Guarujá, contou com a partici-
pação de mais de 100 municípi-
os, incluindo Ubatuba, além dos
parceiros da iniciativa privada.

Promovido pela União dos Ve-
readores do Estado de São Pau-
lo – Uvesp, a iniciativa tem como
objetivo instruir, orientar e pre-
parar o agente público visando
a excelência de suas funções,
além de fazer a conexão entre o
poder público e as empresas in-
teressadas em investir nos mu-
nicípios ou participar do proces-
so de desestatização.

E foi exatamente esse foco no
município que o presidente do
conselho gestor da Uvesp, Se-
bastião Misiara, destacou. “O
Brasil que caminha sem olhar os
municípios está chegando ao
seu final, mas para isso, a nossa
força tem que estar unida, não
só em torno das entidades, mas
em ações conjuntas”, disse.

Para a prefeita Flavia Pascoal,

Procissão do Mastro
mantém tradição da fé
na Festa de São Pedro

Procissão está marcada para
às 19h do dia 24, sexta-feira

A tradicional Festa de São
Pedro Pescador é marcada por
ritos de fé e cultura caiçara. A
Procissão do Mastro é um dos
ícones que compõem essa ri-
queza cultural e realiza a aber-
tura da 99ª edição do evento,
que será realizada de 24 a 29 de
junho.

Com saída da Paróquia
Exaltação à Santa Cruz, o mas-
tro percorre as ruas e segue
para a abertura oficial do even-
to, às 19h, do dia 24, na Aveni-
da Iperoig. Neste local, há o en-
contro com a imagem de São
Pedro que chega pela procissão
de canoas e, então, culmina com
a Benção do Mastro concedida
pelo padre na capela de São
Pedro, ao lado da Casa Caiçara.
E, assim, regada de fé, cultura e
tradição começa para valer a
Festa de São Pedro Pescador de
Ubatuba.

Confira a programação com-
pleta da festa:

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

São Pedro - saída da Paróquia
Exaltação da Santa Cruz

19h:  Procissão de Canoas
Caiçaras - saída Perequê-Açu

19h30: Benção do mastro de
São Pedro - Capela de São Pedro

20h: Abertura oficial do even-
to – Grupo Sons da Lira - palco
principal

20h30: Grupo de Choro “Cine-
ma Mudo” - palco principal

21h30: Concurso Rainha dos
Pescadores 2022 - palco princi-
pal

23h: Enkontrio - palco princi-
pal

Dia 25 – sábado
9h: Peregrinação da Folia do

Divino - Barra dos Pescadores

13h: Maracatu Itaomi - V ila
Caiçara

17h: Grupo Ô de Casa
(Quilombo da Fazenda) - Vila
Caiçara

18h: Concertada - Vila Caiçara
19h15: Leilão de Remos

(Setorial de Artes Plásticas e vi-
suais da Fundart) - Vila Caiçara

21h: Kauze - palco principal
23h: Nako E Rafael - palco prin-

cipal

Dia 26 – domingo
9h: Corrida de Canoas Caiçaras

- Praça de Eventos
13h: Premiação da Corrida de

Canoas - Vila Caiçara
14h: Fandango Bacurau - Vila

Caiçara
16h: Fandango Mestre

Pedrinho - Vila Caiçara
17h: Fandango Ciranda Caiçara

- Vila Caiçara
18h: Coral Indígena

Nhamamdu Nhemopuã (Aldeia
Boa Vista) - Vila Caiçara

19h: Salve 012 - palco principal
21h: Luara e as Comadres - pal-

co principal
23h: Miltinho Edilberto- palco

principal
Dia 27 – segunda-feira
18h30: Grupo Sementes do

Prumirim - Vila Caiçara

20h: Dança da Fita do Itaguá -
Vila Caiçara

21h: Janayna Morais - palco
principal

22h: Banda Praieira - palco
principal

Dia 28 – terça-feira

19h: Cantamar - palco principal
21h: Leandro Araújo Banda -

palco principal
23h: Planta e Raiz - palco prin-

cipal

Dia 29 – quarta-feira

13h30: Procissão marítima e
benção dos anzóis - saída da
Igreja Matriz

15h: Missa Campal - Espaço da
Festa

18h: Congada de Bastões de
São Benedito - Vila Caiçara

19h: Premiação barcos e cano-
as decoradas - palco principal

20h: Clube do Choro - V ila
Caiçara

21h: Caiçara Band - palco prin-
cipal

22h30: Peixe Elétrico - palco
principal

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Conexidades encerra com
destaque para papel

dos municípios

a participação de Ubatuba no
Conexidades é mais uma ferra-
menta de promover essas cone-
xões, uma vez que a presença no
evento faz com que o município
seja notado por seus atrativos,
como belezas naturais e produ-
tos artesanais, colaborando não
só com a promoção do destino
turístico, mas chamando aten-
ção de parceiros e investidores.

“A nossa presença no
Conexidades já fez com que ga-
rantíssemos recursos do
Dadetur e nossa posição como
município número um do
ranking entre os 70 municípios

classificados como estâncias tu-
rísticas no estado de São Paulo
reforça ainda mais nosso poten-
cial, permitindo que surjam vá-
rias propostas de investimento,
que nós temos estudado e bus-
cado para melhorar nossa cida-
de”, avaliou a prefeita.

O Consultor de Negócios do
Desenvolve SP, Alexandre Luís
Fontana, foi um dos que buscou
comparecer ao estande
de Ubatuba no evento para dis-
cutir a possibilidades de investi-
mentos com a prefeita. Emocio-
nado, ele, que passou boa parte
da juventude no município, co-
mentou sobre sua relação com
a “Capital do Surfe”. “Ubatuba é
uma das cidades mais lindas do
mundo. Quero muito voltar a
visitar esse lugar, aproveitando
para encontrar a prefeita e falar
de negócios”, afirmou.

 
Avaliação pós-pandemia

A presidente executiva da
Uvesp, Silvia Melo, considerou a
avaliação do evento uma das
melhores possíveis e comemo-
rou a volta dos eventos
presenciais.

“As pessoas estavam realmen-
te com uma demanda reprimi-
da, querendo voltar, e isso é per-
ceptível pelo sucesso da feira”,
pontuou. Ela ainda reforçou a
segurança do ambiente, desta-
cando a preocupação dos
organizadores em criar um am-
biente confortável em um cená-
rio amplo, disponibilizando aos
participantes álcool em gel e
máscaras (com uso facultativo
para quem desejasse).

“O evento é muito importante
pelos números, pelas pessoas,
pela conexão entre as cidades,
entre o poder público e a inicia-
tiva privada. Essa é a função do
Conexidades”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Caraguatatuba

O Fundo Social de
Caraguatatuba e a Sabesp reali-
zam no dia 25 de junho (sába-
do) a terceira edição da tradici-
onal Feijoada Solidária para con-
tribuir com a Campanha do Aga-
salho 2022. Os interessados po-
dem adquirir os convites no va-
lor de R$ 30.

Como nos outros anos, será
mantido o sistema ‘drive-thru’ e
as marmitas individuas poderão
ser retiradas das 11h30 às 13h30
na EMEF Dr. Carlos de Almeida
Rodrigues, localizada na Aveni-
da Sergipe, 1.101, no Indaiá.

Os convites podem ser pagos
via pix:
go.caragua@hotmail.com e re-
tirados na Sabesp na Avenida
São Paulo, 433, no Jardim Prima-
vera, de segunda a sexta-feira,
exceto finais de semana e feria-
dos, das 8h às 17h.

Estão previstas para este ano
300 marmitas, mas este núme-
ro pode ser ampliado de acordo
com as encomendas e vendas
antecipadas.

A presidente do Fundo Social,
Samara Aguilar, conta com o
apoio da população nesta ação
beneficente que contribuirá
para aquecer muitas famílias.
“Com os valores arrecadados, a
Sabesp irá comprar cobertores
e demais itens para nossa Cam-

 Feijoada Solidária da Sabesp tem convites
à venda e apoia Campanha do Agasalho

do Fundo Social de Caraguatatuba

panha do Agasalho. É uma par-
ceria que dá muito certo e quem
ganha é a população”, destaca.

Serviço
Feijoada Solidária
Data: 25 de junho (sábado)
Horário: 11h30 às 13h30

Local: EMEF Dr. Carlos de
Almeida Rodrigues

Endereço: Avenida Sergipe,
1.101 – Indaiá

Convites: R$ 30 para retirar na
Sabesp

Avenida São Paulo, 433, Jardim
Primavera

#PraCegoVer: Arte do evento com feijoada ao fundo e informa-
ções do convite no centro (Foto: Arte/PMC)

Câmara aprova dois projetos: licença prêmio para
Guarda Municipal e a semana do rio Indaiá

 A foz do rio Indaiá na Barra
Seca está degradada

O segundo texto votado na ter-
ça, o Projeto de Lei nº 38/22, do
Ver. Jorge Ribeiro “Jorginho” –
PV, “institui a “Semana do Rio
Indaiá” no Município de
Ubatuba”. Esta semana cairá
entre os dias 25 a 30 de setem-
bro de cada ano, buscando des-
pertar na população a consciên-
cia da preservação de um rio dos
mais importantes da área cen-
tral do Município.

A proposta quer gerar ações
que busquem a revitalização e
preservação de suas águas, do
mangue do entorno, o combate
a poluição do rio, combate con-
tra descarte de resíduos sólidos
às margens ou no leito do rio
levando à degradação do Meio
Ambiente. Comissão de Justiça
e Redação não vê problemas no
texto.

O vereador proponente diz que
desde o início do ano tem feito
contatos junto a Instituições
ambientalistas para realizar tra-
balho de preservação do rio
Indaiá para evitar que ele se tor-
ne um outro rio Acaraú.

Segundo Jorginho, “o Indaiá é
uma bacia hidrográfica bem
grande, recebendo água de vá-
rios afluentes, cortando cinco
bairros que formam a segunda
maior bacia hidrográfica em
densidade populacional de
Ubatuba:  Perequê-Açu, desa-
guando na Barra Seca, Taquaral,
Casanga e Sumidouro. Muitas fa-
mílias dependem dele, seja pela
pesca, seja pela criação de me-
xilhão. Jorge Ribeiro, que é do
Partido Verde, sugere que recur-
sos da futura Taxa de Preserva-
ção Ambiental seja empregada
nesse trabalho de recuperação
dos rios.”

Segundo estudos do Projeto
Cuidágua, “a foz do rio Indaiá
apresenta índices elevados de
contaminação, devido ao despe-
jo de esgoto doméstico e ao uso
de defensivos e fertilizantes quí-
micos nas áreas agrícolas ribei-
rinhas.

Zona Azul – Um terceiro proje-
to que abordava repasses do di-
nheiro arrecadado pela Zona
Azul envolvendo a dissolução da
Comtur foi adiado por uma ses-
são.

Foz do Indaiá na Barra Seca - Foto: Divulgação

ORÇAMENTOS DE EDITAL DE JUSTIÇA
E PUBLICIDADE

acidadeubatuba@gmail.com

A sessão teve ainda homena-
gem ao jogador de futebol

Thomas Bem Hur Roja

A 18ª Sessão ordinária da Câ-
mara de Ubatuba aprovou na
terça feira (07/06), dois projetos
de lei, o primeiro, do Executivo,
que estabelece o direito à licen-
ça prêmio para o servidor efeti-
vo da Guarda Municipal e o ou-
tro, de autoria do Presidente do
Legislativo, vereador Jorge Ri-
beiro (PV), que institui a “Sema-
na do Rio Indaiá” no município
visando sua preservação.

No primeiro projeto fica deci-
dido que após cinco anos de
serviço efetivo, a contar de 1º
de janeiro de 2022, o servidor
da Guarda Municipal pode soli-
citar sua licença prêmio desde
que não caia em período de
temporada, quando aumenta a
demanda pelo trabalho da
corporação.

Não terá direito à licença o
servidor que tiver faltado nos
últimos meses por mais de seis
dias, consecutivos ou não,
exceto faltas justificadas. Pare-
cer da Comissão de Justiça e
Redação diz que o projeto visa
a valorização do servidor efeti-
vo da Guarda Municipal mas
pergunta se há previsibilidade
financeira para os gastos com
as licenças. Havendo previsão,
não há óbices para a votação.

O projeto encaminhado pre-
vê licença prêmio de 6 dias por
ano para os servidores públicos
em geral, ou seja, o servidor as-
síduo terá ao final de cinco nos
o direito ao gozo de 30 dias de
folga. Quando garantir 6 dias,
ele já poderá desfrutar desse
benefício, no ano seguinte.

O secretário-adjunto ressalta
que o município já teve uma lei
instituindo a licença prêmio de
90 dias, que permitia que o ser-
vidor convertesse, inclusive,
esse gozo em remuneração. Ele
lembra que essa lei foi
revogada porque tinha forte
impacto no orçamento do mu-
nicípio e gerou uma grande
quantidade de demandas judi-
ciais.

5ª Edição do Conexidades
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Editais & ComunicadosDefesa Civil

Disque 190

Imunização

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

Ocorrências aconteceram nas
praias Itaguá e Estaleiro do

Padre

A equipe da Defesa Civil de
Ubatuba está em campo nesta

Defesa Civil de Ubatuba inspeciona
áreas atingidas pela ressaca

terça-feira, 14, para fazer o rela-
tório das consequências da res-
saca que vem atingindo a orla do
município desde a segunda-fei-
ra à tarde.

No Itaguá, área central do mu-

nicípio, foi constatada a erosão
do muro de arrimo e do passeio
de pedestres próximo a um dos
quiosques e o acesso à área foi
isolado.

Já na entrada da praia do Es-
taleiro do Padre, na região
Norte de Ubatuba, a maré in-
vadiu a rua e houve quedas de
árvores. Neste momento, a
Defesa Civil atua para liberar
o acesso para que, posterior-
mente, a Administração Regi-
onal Norte remova os resídu-
os verdes.

Após a maré voltar à norma-
lidade, será possível avançar
com ações de reparo, a serem
realizadas com base no relató-
rio fotográfico e narrativo que

a Defesa Civil está elaborando.
A previsão é de que as ma-

rés e ressaca continuem na
quarta-feira, diminuindo a
partir d1 quinta, 16.  A reco-
mendação da Defesa Civil é de
redobrar a atenção na faixa
costeira e praias do município
e evitar, também, a prática de
esportes aquáticos ou influen-
ciados pelo vento, como sur-
fe, windsurfe e kitesurfe.

Em caso de ocorrência e danos
causados por esses eventos, é
preciso acionar a Defesa Civil
pelo telefone 199 ou pelo e-mail
defesacivil@ubatuba.sp.gov.br.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Defesa Civil promove palestra Escola
Estadual Profª Semiramis Prado de Oliveira

Palestra

Iniciativa faz parte da
programação de semana de

oficinas da unidade

Na manhã de segunda-feira
(13), a Defesa Civil de Ubatuba
(Compdec), juntamente com a
Diretoria de Trânsito, esteve na
Escola Estadual Profª Semiramis
Prado de Oliveira, no Saco da Ri-
beira, para participar da sema-
na de oficinas que acontecem
até o dia 15 de junho.

Os representantes da Compdec
fizeram uma apresentação sobre
os pluviômetros, explicando seu
funcionamento; sobre o que é o
órgão, seu funcionamento e,
ainda, sobre o Plano de Contin-
gência e o risco aos desastres e
ajuda humanitária. Na parte da
tarde, o Instituto de Proteção
Ambiental (IPA). A Diretoria de
Trânsito falou sobre boas práti-
cas no tráfego e sobre a impor-
tância de evitar acidentes.

Para o diretor da
Coordenadoria de Defesa e
Proteção Civil, Ricardo Domin-
gos Gil, a participação no even-
to foi bem produtiva. “ Tive-
mos a participação da Defesa
Civil do estado e dos bombei-
ros civis, que agregaram muita
informação aos alunos. Tive-
mos dois momentos: um com
o nono ano e o primeiro ano
do ensino médio e, depois, a
turma dos segundos e tercei-

ros anos do ensino médio.
Agora a tarde, encontraremos
os demais alunos e, na quarta,
faremos um simulado de inun-
dação, que faz parte do plano
de contingência da escola, pois
a unidade fica em um local que
tem registros de alagamento
decorrente de chuvas inten-
sas”, explicou Gil.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

A iniciativa foi aprovada por
unanimidade na

19ª sessão ordinária

Na última terça-feira, dia 14, a
Prefeitura Municipal enviou
para câmara de vereadores um
projeto para autorizar o repas-
se de um incentivo financeiro do
governo federal (IFA) aos agen-
tes comunitários de saúde e aos
agentes de endemias. A propos-
ta de autoria do próprio execu-
tivo foi aprovada por unanimi-
dade na 19a sessão ordinária -
realizada na noite de ontem.

Segundo o secretário de Assun-
tos Jurídicos, Lucas Castanho,
com a iniciativa os profissionais
poderão receber um incentivo
financeiro. “Com esse projeto

Saúde

Projeto do executivo para repasse
a agentes de saúde é aprovado

podemos conseguir dar um bô-
nus para esses profissionais, em
uma parcela única no mês de
dezembro, ficando o pagamen-
to condicionado ao repasse fe-
deral (IFA)”, explicou.

Com aprovação no legislativo,
o projeto retornará para sanção
da prefeita Flavia Pascoal. “Fico
muito feliz de termos consegui-
do essa importante vitória para
esses profissionais que tanto
merecem. Agradeço a todos que
nos apoiaram, especialmente o
vereador Rogério Frediani, que
se empenhou muito e também
a todos os vereadores que assi-
naram a propositura”, concluiu
a prefeita.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

A iniciativa leva todo o governo
municipal para perto

da população

A 3ª edição do programa “Prefei-
tura Bairro a Bairro: Cuidando de
Você” será realizada no dia 25 de
junho, das 9h às 13h, na Escola
Municipal Maria da Cruz Barreto, no
bairro do Perequê-Mirim. A inicia-
tiva que leva todo o governo muni-
cipal para perto da população ofe-
rece aos moradores a oportunida-
de de conversar com a prefeita Fla-
via Pascoal e com toda a equipe de
secretários.

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 Habi-
tação, 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 participa-
rá da ação oferecendo aos
munícipes aferição de pressão arte-
rial e glicemia, coleta de preventi-
vo na unidade de saúde do bairro,
orientações sobre ansiedade e mo-
vimentos respiratórios com as equi-
pes dos Núcleos de Apoio à Saúde

Perequê-Mirim recebe
programa ‘Prefeitura

Bairro a Bairro: Cuidando
de Você’ no dia 25

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 Soci-
al 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 re-
creativas e lúdicas voltadas para
pessoas de todas as idades e gêne-
ros. Serão oferecidas brincadeiras e
jogos populares e cooperativos.

-A Secretaria da Educação apre-
sentará conquistas obtidas pela pas-
ta, como o centro tecnológico, as
reformas 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
interessados 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 atualizações
do programa ‘Prefeitura Bairro a
Bairro: Cuidando de Você’ na Esco-
la Municipal Maria da Cruz Barreto.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Acontece na cidade Festa Junina

Destaque Sertanejo

Elian Arantes Monteiro de

Oliveira, aniversariou no dia 8

de junho, completando 3

anos, mas sua festinha foi

realizada no sábado, 11, na

cidade de São José dos Cam-

pos, para alegria de seus pais

Caroline e Thiago e que teve

a presença de seus amigui-

nhos e familiares, que foram

desejar muitas felicidades e

um futuro repleto de alegrias.

Deus lhe proteja Elian!

Aniversário

Elian, no colo da

mamãe Caroline e

ao lado do papai

palmeirense

Thiago Oliveira,

aguardando a

chegada dos

familiares para a

sua festinha na

cidade de

São José dos

Campos.

Fotos:

Jéssi ca Alves

Parabéns Elian, Deus lhe proteja!

Acontece no dia 23 de ju-

nho a partir das 18h o gran-

de Arraiá Milagre de Santo

Antonio no espaço Jundu

Gastrobar na praia grande.

Vai ser um evento junino

completo, com muitas atra-

ções típicas, forró, quadri-

lha, barraca do beijo, cor-

reio elegante, cadeia, casa-

mento e as mais diversas

comidas típicas.

O convite custa R$ 20,00 e

um quilo de alimento não

perecível, criança até 10

anos não paga e autista

apresentando a identifica-

ção também não.

Toda renda do evento é

direcionada para as seguin-

tes entidades: APEAU,

Namaskar, Sapouba, Alma

Vira Lata e Instituto todas

por uma.

Não perca essa festa, cer-

teza absoluta de diversão e

estará ajudando a muita

gente.

Foi realizada na semana passa-
da a Balada Solidária no Varan-
da da Praia Grande com a arre-
cadação total em prol do Banco
de Cadeira de Rodas do Rotary
Club de Ubatuba. O Trio
Matogrosso garantiu a anima-
ção do evento.

O presidente do Rotary Club de
Ubatuba agradece a todos os
apoiadores que colaboraram
para que o evento fosse um su-
cesso.

Os patrocinadores foram os

Para comemorar o Dia do Or-
gulho Autista que será na próxi-
ma segunda-feira, dia 20, será
realizado um evento de alto ní-
vel com três palestras, Supera-
ção na Jornada Azul é a primei-
ra, proferida por André Vasques,
autista e presidente da APEAU e
Balão Azul, no programa estão
também as palestras de Vaulene,
diretora pedagógica da APAE de
Ubatuba e de Cristiany de Cas-
tro, diretora social da FEAPAE-SP.

O evento tem início as 8:00hs
com o credenciamento até as
9:00hs, e conta com a participa-
ção da APEAU de Ubatuba. A
entrada é gratuita e vai aconte-
cer no Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto.

No sábado (11), aconteceu
a  mais  t rad ic iona l  fes ta
junina da cidade, a da Esco-
la Padre Anchieta, comanda-
da pela direção da escola e a
participação de todos os pro-
fessores e também de volun-
tários. O evento foi sucesso

O ano de 2010, marca o início
da trajetória, Nako e Rafael,
dupla de Ubatuba, tendo como
principal objetivo trabalhar a
música em sua essência.

Apresentando músicas auto-
rais e que fazem parte da histó-
ria sertaneja, que passaram por
grandes palcos sertanejos, den-
tre eles os três maiores rodeios
do Brasil, Americana,
Jaguariúna e Barretos.

São considerados uma dupla
referência, pela facilidade em
executar a boa música, sertane-
ja e popular, principalmente
pelas multidões que atraem em
cada apresentação.

Agora, pós pandemia, estão
voltando aos palcos com nova

Arraiá Milagre de Santo Antonio

Balada Solidária foi sucesso total

seguintes: Stillo no Branco, Bide
Mac, Grupo Megg’s, Alfa Alar-
mes, O Rei do Peixe, Leme 100%
Bar e Lanchonete, Smidi Móveis
e Colchões, Papelaria do Estu-
dante, UP Saint Martin, Quios-
que Cavalo Marinho,
Ultrafarma, Ubadesklimp, Lio
Odontologia Especializada, Imo-
biliária Gobbo, Frediani Eu Amo
Ubatuba, Super Mercado
Paulista, Trombini, Ajicon Ass.
Jur. Imob. e Cond., Audácia
Moda Teen, Kalé Madeiras, RM

Contábil, Uba Gil Motos e em
especial Skina das Modas que
vendeu os convites antecipada-
mente. O agradecimento tam-
bém se estende aos proprietári-
os do Varanda e toda sua equi-
pe.

Na próxima semana estare-
mos publicando o resultado da
arrecadação para o Banco de
Cadeira de Rodas. A todos os
mais sinceros agradecimentos
por participarem dessa ação.
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Festa Junina na Escola
Anchieta supera expectativas

F
o
t
o
s
:
 
E
r
n
e
s
t
o
 
Z
a
m

b
o
n

total de público, não sobran-
do nada de nenhuma barra-
ca, aliás, o sucesso de vendas
dos produtos superou as ex-
pectativas também o público
que prestigiou a festa. Além
dos comes e bebes típicos de
festa junina teve também a

an imação  da  Banda
Enkontrio do Miguel Graça e
a tradicional quadrilha apre-
sentada pelos alunos de to-
das as séries da escola. Sem
dúvida alguma a melhor fes-
ta junina de Ubatuba. Para-
béns a todos.

Clássicos sertanejos com
Nako e Rafael dia 15 de julho

estrutura, músicas autorais e
muita diversão.

No próximo dia 15 de julho, a
dupla realizará um show de Clás-
sicos Sertanejos, onde os aman-
tes da boa música, poderão cur-
tir o melhor do sertanejo e de-
gustar um delicioso jantar, com

massas e molhos, com finalida-
de de proporcionar ao seu pú-
blico um show de qualidade e
técnica, com estrutura e banda
completa.

Reserva para a noite de Clássicos
Sertanejos, pelos telefones (12)
99607-1989  / (12) 99741-0354.

Evento celebra o Dia do Orgulho Autista
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Orçamento de Editais: acidadeubatuba@gmail.com

F
o
t
o
s
:
 
E
r
n
e
s
t
o
 
Z
a
m

b
o
n

Cultura caiçara

Atividade está marcada para
o dia 25 de junho, às 19h15

Um dos grandes símbolos da
cultura caiçara, o remo, tem se
transformado em importante
obra de arte pelos artistas do
Grupo Setorial de Artes Plásticas
e Visuais da Fundart, que com
capricho e originalidade pintam
os remos e os colocam para
apreciação durante um leilão re-
alizado na Festa de São Pedro
Pescador de Ubatuba, que este
ano será realizada de 24 a 29 de
junho na Praça de Eventos de
Ubatuba.

O Leilão de Remos está marca-
do para o dia 25 de junho, a par-
tir das 19h15, no espaço da “Vila
Caiçara”. No total, 10 remos de-
corados serão leiloados com lan-
ces iniciais a serem previamen-
te definidos pelos
organizadores. A iniciativa é uma
grande oportunidade para os
artistas plásticos de Ubatuba
expressarem sua arte e para o
público adquirir uma peça úni-
ca dos artistas locais.

A cada ano mais remos são lei-
loados e a ação já se tornou mais
um grande sucesso da progra-

Leilão de Remos Decorativos
é uma das atrações da Festa

de São Pedro Pescador

Jornal A Cidade: Há 36 anos levando informação aos moradores e turistas de Ubatuba

mação da festa. Os remos são de
madeira, nas dimensões de
105,0 x 15,5 cm, e pintados com
temas livres pelos artistas.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU
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Reunião

Inscrições abertas para
I Conferência das Comunidades

Tradicionais de Ubatuba

Comunidades

Evento reunirá quilombolas,
indígenas e caiçaras na terça, 21,

no Teatro Municipal

Já estão abertas as inscrições de pes-
soas interessadas em participar como
observadoras durante a I Conferência
das Comunidades Tradicionais de
Ubatuba, a ser realizada no próximo 21
de junho, no Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto, das 8h às 19h.

O formulário de inscrição está dispo-
nível em https://
p e s q u i s a s . u b a t u b a . s p . g o v. b r /
index.php/388724 até o meio-dia da
segunda-feira, 20 de junho.

Todas as pessoas físicas ou vincula-
das a instituições afins que se
credenciaram previamente para acom-
panhar a conferência municipal são
consideradas observadoras na confe-
rência sem direito a voz no plenário,
tendo em vista que a prioridade do
evento é dar voz e visibilidade aos po-
vos e comunidades tradicionais de
Ubatuba, suas demandas e propostas.

Além de observadores, a conferência
terá a participação de convidados de
órgãos da administração pública dire-
ta e indireta, institutos de pesquisa,
poder judiciário, Câmara Municipal e
outras autoridades definidas pela Co-
missão Organizadora.

Os mais de 40 delegados e delegadas
das comunidades tradicionais que par-
ticiparão do evento com direito a voz
e a voto foram eleitos nas pré-confe-
rências realizadas entre fevereiro e
abril deste ano e representam os
quilombos da Caçandoca, Camburi, Fa-

zenda e Sertão do Itamambuca, as al-
deias indígenas Boa Vista, Akaray-Mi-
rim, Rio Bonito e Renascer, e caiçaras
que vivem nos vários bairros do muni-
cípio.

Saiba mais sobre a conferência

A I Conferência Municipal das Comu-
nidades Tradicionais de Ubatuba tem
como objetivos: promover o debate, as
reflexões e o encaminhamento de pau-
tas relevantes das comunidades tradi-
cionais do município; promover a va-
lorização e salvaguarda das comunida-
des tradicionais, bem como, o fortale-
cimento dos direitos e do desenvolvi-
mento sustentável dessas; fortalecer a
presença do Poder Público Municipal
nos territórios das comunidades tradi-
cionais e promover a sustentabilidade
local e a igualdade de oportunidades
a todos; avaliar os avanços, os desafi-
os e as perspectivas de políticas públi-

cas voltadas às comunidades tradicio-
nais; organizar as diretrizes para ela-
boração 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 prepa-
ratórios:

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

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

portes e Lazer
V – Assistência Social e Soberania Ali-

mentar e Nutricional
VI – Turismo, Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentável
VII – Infraestrutura e Direito ao Ter-

ritório
VIII – Transporte e Segurança Públi-

ca
Fonte: Secretaria de Comunicação /

PMU

Confira a programação da I Conferência Municipal
das Comunidades Tradicionais de Ubatuba

MANHÃ
8h Credenciamento
8h30 Apresentação cultural: Coral da Aldeia Boa Vis-

ta “Xondaro Mirim Maborai” / Coral da Aldeia Renas-
cer “Renascer Ywyty Guaçu”

9h Abertura
9h20 Apresentação do processo de criação da Confe-

rência e do processo de realização das Pré-Conferênci-
as

10h Apresentação da Metodologia adotada na Confe-
rência e separação dos subgrupos por eixo temático

10h20 Discussão nos subgrupos por eixo temático:
Cultura e Identidade; Trabalho, Renda e Pesca Artesanal;
Saúde e Saneamento Básico; Educação, Inclusão Digi-
tal, Esporte e Lazer

11h30 Plenária manhã -  Apresentação do resultado
da discussão dos Subgrupos

TARDE
13h30 Apresentação cultural: Grupo “Ô de Casa”, do

Quilombo da Fazenda
14h Discussão nos subgrupos por eixo temático: As-

sistência Social e Soberania Alimentar e Nutricional; Tu-
rismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Infraestrutura e Direito ao Território; Transporte e Se-
gurança Pública

15h Plenária tarde - Apresentação do resultado da dis-
cussão dos Subgrupos

16h Plenária Final - Deliberação sobre Relatório da
Conferência, Plano Municipal das Comunidades Tradi-
cionais e demais encaminhamentos

18h Encerramento com apresentação cultural do
“Fandango Caiçara de Ubatuba”

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Evento é aberto a pessoas interessadas em
participar como observadoras

Com o tema “Povos e Comunidades Tradicionais e o
Direito à Cidadania”, a I Conferência Municipal das Co-
munidades Tradicionais de Ubatuba acontecerá na
próxima terça-feira, 21, no Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto.

O encontro tem o objetivo de promover o debate, a
reflexão e o encaminhamento de pautas relevantes
das comunidades tradicionais do município, além de
promover a valorização, salvaguarda, fortalecimento
de seus direitos e o desenvolvimento sustentável,
entre outros aspectos.

A conferência reunirá mais de 70 delegados e dele-
gadas eleitos pelas comunidades tradicionais indíge-
nas, quilombolas e caiçaras do município com direito
a voz e a voto, eleitos nas pré-conferências realizadas
entre fevereiro e abril deste ano, e é aberto também
a quem estiver interessado em participar como ob-
servador.

Até a manhã da quarta-feira, 15, mais de 40 pesso-
as se cadastraram como observadoras. O formulário
de inscrição de observadores continuará disponível
em  https://pesquisas.ubatuba.sp.gov.br/index.php/
388724 até o meio-dia da segunda-feira, 20 de junho.

“Trata-se de uma oportunidade única de prestigiar
e ainda conhecer as demandas e propostas dos po-
vos originários de Ubatuba”, destaca o secretário mu-
nicipal de Assistência Social, Anderson Paiva.

Além dos debates em torno aos eixos temáticos da
conferência, a programação da conferência inclui
apresentações culturais das comunidades indígenas,
quilombolas e caiçaras. Confira a seguir:

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

A vacinação melhora a
imunidade do corpo contra o
vírus e diminui as chances de

agravamento da doença

A Secretaria Municipal de Saú-
de informa que os casos de
Covid-19 têm crescido em todo
o País e que em Ubatuba um
total de 33.959 pessoas ainda
não procuraram pela 3ª dose da
vacinação, comprometendo o
esquema vacinal. Os dados re-
presentam que 36,6% da popu-
lação apta a receber a dose de
reforço (a partir dos 12 anos)
ainda não se vacinou no muni-
cípio.

Os índices foram retirados do
sistema VaciVida, utilizado para
registrar todas as doses aplica-
das em cada município do esta-
do de São Paulo. Pelo sistema
também é possível conferir que
11.429 pessoas ainda não se va-
cinaram com a 2ª dose contra a
Covid-19.

Imunização

Mais de 33 mil pessoas
ainda não tomaram a

3ª dose da vacina em Ubatuba

Em relação à vacinação entre
crianças de 5 a 11 anos, a Vigi-
lância Epidemiológica (Viep) de
Ubatuba ressalta que 59,2% re-
ceberam a primeira dose e que
29% se imunizaram também
com a segunda dose da vacina.

A Secretaria de Saúde lembra
a população que a vacinação
melhora a imunidade do corpo
contra o vírus e diminui a possi-

bilidade de agravamento da do-
ença.

Para se vacinar contra a Covid-
19, procure pelo posto de saú-
de mais próximo da sua residên-
cia. Os dias e horários de vaci-
nação de cada unidade podem
ser conferidos no site da Prefei-
tura de Ubatuba.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Prefeituras compartilham ações
de transformação digital dos

serviços públicos

Caraguatatuba sedia na próxima
quinta-feira (23) o Fórum de Cida-
des Digitais e Inteligentes do Vale
do Paraíba e Litoral Paulista, encon-
tro que irá reunir prefeitos, gestores
e servidores para tratar de soluções
que visam tornar as localidades
mais conectadas e eficientes no
atendimento à população. Repre-
sentantes de mais 30 municípios já
estão inscritos para o evento que
será realizado no Teatro Mário Co-
vas, por meio de uma parceria en-
tre a Rede Cidade Digital (RCD) e
Prefeitura de Caraguatatuba.

“Seja cidade digital, conectada ou
inteligente, o importante quando
falamos de tecnologia no setor pú-
blico é a melhoria na qualidade de
vida das pessoas”, ressalta o dire-
tor da RCD, José Marinho, destacan-
do que o objetivo do evento é faci-
litar a troca de experiências e aces-
so a soluções de mercado disponí-
veis.

Entre os convidados, o Fórum tem
presença confirmada do prefeito de
Taubaté, José Antonio Saud Junior,
do secretário de Planejamento e
Inovação de Santos, Fábio Ferraz, e
dos gestores da Prefeitura de Mogi
das Cruzes, Ernando Martos Junior
e José Dias Junior.

As ações de São José dos Campos,
a primeira cidade inteligente brasi-
leira com certificação ISO, também
serão apresentadas pela
supervisora na Secretaria Municipal
de Inovação e Desenvolvimento
Econômico de SJC, Ghislaine
V irgínia Fonseca.  “Para
Caraguatatuba, é muito importan-
te receber o Fórum Cidades Digitais
e Inteligentes. Desde a minha pri-
meira gestão temos investido em
tecnologia a serviço da população.
A integração dos serviços, acessos
a documentos da administração
pública, troca da iluminação públi-
ca por lâmpadas de LED, muito mais
econômica e que também possibi-

Fórum de Cidades Digitais e
Inteligentes reúne prefeitos

e gestores em Caraguatatuba

litam integração com outros siste-
mas, já são uma realidade e logo
nossa cidade será totalmente digi-
tal”, ressaltou o prefeito de
Caraguatatuba, Aguilar Junior.

5G no Vale do Paraíba e Litoral - O
evento traz também como desta-
que como as Prefeituras devem se
preparar para a chegada do 5G,
tecnologia que irá facilitar o
surgimento das cidades inteligen-
tes, conforme destaca o gerente de
Projetos da Secretária de Telecomu-
nicações (SETEL) do Ministério das
Comunicações, Hélio Maurício
Miranda da Fonseca.

Segundo ele, as cidades que de-
sejam sair na frente para receber os
investimentos, cuja previsão para
início é setembro deste ano, preci-
sam se adequar à Lei Geral das An-
tenas, fator que ainda está longe do
desejado, conforme observa Fonse-
ca. “Para que isso aconteça, sem
dúvida, o país vai precisar de uma
dinâmica muito mais fluida no pro-
cesso de licenciamento das esta-
ções terrestres de telefonia móvel.
Mesmo após o início da vigência da
lei das antenas, os prestadores de
serviços de telecomunicações ain-
da têm encontrado dificuldades no
processo de obtenção de autoriza-
ção para a instalação de
infraestrutura de rede”.

Os compromissos estabelecidos
no edital do 5G contemplam
melhorias na conectividade do país,
entre elas cobertura de rodovias
federais, ampliação do sinal 4G para

localidades e atendimento a esco-
las públicas, por exemplo.

Um dos fatores importantes do
5G, argumenta o gerente, é que a
nova tecnologia poderá contribuir
com uma maior eficiência das ad-
ministrações municipais, pois per-
mitirá a integração de diversos ser-
viços públicos como trânsito, ilumi-
nação pública e segurança. “O 5G
vai ser determinante para se ter
sincronismo de aplicações em tem-
po real. O 5G sem dúvida é
disruptivo”, observa Fonseca.

As inscrições para o Fórum de Ci-
dades Digitais de Inteligentes do
Vale do Paraíba e Litoral Paulista são
gratuitas para servidores públicos,
representantes de entidades e uni-
versidades e devem ser feitas pelo
http://sympla.com.br/rcd.

O evento tem o patrocínio ouro da
1Doc, Binário Cloud, OM30,
Perfilcomp e Sonner; e patrocínio
prata do Aprova Digital, Evolution
Tecnologia Funerária, Gove e No
Paper.

Serviço:
Fórum de Cidades Digitais de In-

teligentes do Vale do Paraíba e Li-
toral Paulista

23 de Junho – Caraguatatuba
Local: Teatro Mário Covas
Inscrições gratuitas para servido-

res públicos: http://sympla.com.br/
rcd

Contato:
imprensa@redecidadedigital.com.br
ou pelo WhatsApp (41)3015-6812

Polícia

Motorista e passageiro são assassinados
na Oswaldo Cruz e criança é atropelada

pelos criminosos em fuga faleceu
Dois homens foram assassina-

dos dentro de um carro no tre-
cho de serra da Rodovia Oswaldo
Cruz, na tarde de terça-feira (14/
6), em Ubatuba. Eles estavam
num veículo Saveiro e foram per-
seguidos por uma quadrilha em
um CrossFox, que disparou mais

de 15 vezes contra as vítimas. Na
fuga, os criminosos atropelaram
uma criança de 9 anos no bairro
Itaguá

A criança foi socorrida pelo
Samu e levada em estado grave à
Santa Casa de Ubatuba. O veícu-
lo utilizado pelos criminosos foi

localizado pela Polícia Rodoviária
e não tinha irregularidades. A in-
vestigação continua para identi-
ficação e prisão dos criminosos.

No fechamento da nossa edi-
ção, recebemos uma triste notí-
cia informando do falecimento da
criança.

Polícia Militar prende homem
com tijolo de crack no Centro

A Polícia Militar prendeu, no fi-
nal da tarde de quarta-feira (15/
6), um homem por tráfico de
drogas, no Centro de Ubatuba.
Ele estava com um tijolo de crack
que pesava pouco mais de 1kg.

O indivíduo informou aos poli-
ciais que iria receber R$ 1 mil
para fazer a entrega da droga.
Segundo a polícia, o entorpecen-
te estava avaliado em R$ 26 mil.

O homem foi levado para a de-
legacia e permaneceu à disposi-
ção da justiça.

Manutenção

Pronto Atendimento do bairro
da Maranduba fica na Rua do

Engenho e funciona
24 horas por dia

Na sexta-feira, dia 10, as equi-
pes da Secretaria de Obras exe-
cutaram serviços de manuten-
ção no Pronto Atendimento do
bairro da Maranduba.

Segundo a pasta, ventos fortes
que atingiram a região sul da ci-
dade fizeram com que uma ár-
vore prejudicasse parte do te-
lhado. “Nossas equipes traba-
lharam intensamente e concluí-
ram no mesmo dia esse reparo
e manutenção do telhado, subs-
tituindo telhas danificadas, com
a a juda  de  um caminhão
munck”, explicou Ezequiel do

Secretaria de Obras realiza
manutenção no PA da Maranduba

Santos, assessor da Regional Sul.
O Pronto Atendimento do bair-

ro da Maranduba fica na Rua do
Engenho e funciona 24 horas por
dia - oferecendo assistência da

área da saúde para a população
da região sul.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Cinema

Cinema, surfe e praia. Essa será a
combinação do Ficsu – Festival In-
ternacional de Cinema de Surf de
Ubatuba, que será realizado de 16
a 19 de junho, na Praia Vermelha
do Norte. O evento que irá trans-
formar a “Capital do Surfe” e a
praia em uma sala de cinema ao ar
livre promete agitar o feriado de
Corpus Christi com uma extensa
programação de filmes, músicas,
artes, esportes, sustentabilidade e
gastronomia.  

A 2ª edição do Ficsu é apoiada
pela Prefeitura de Ubatuba, por
meio da Fundação de Arte e Cultu-
ra – Fundart – e da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo.

Confira a programação do even-
to:

Dia 18 – sábado
Das 14h às 21h: Feira de Artes e

Produtos de Ubatuba
Das 14h às 16h30: Mutirão de

Limpeza da Praia, com Sea
Shepherd e Positiv.a

Das 14h às 17h: Oficina de Cria-
ção de Personagens e Stopmotion,
com Natália Calamari & Rodrigo
Mafra. 

Das 14h às 17h: Test Ride de Pran-
chas da Catch Fire

Das 14h às 15h: Oficina de surf
para Mulheres (Diva surf school),
com Dani Reis e Paulinha Gil – Tur-

ma 1

Das 15h às 16h: Oficina de surf
para Mulheres (Diva surf school),
com Dani Reis e Paulinha Gil – Tur-

ma 2

Das 16h às 17h: Prática de Yoga
Restaurativa pós Surf, com Paula
Yogini

Das 14h às 17h: Oficina Experi-
mental Clicando na Água,
com Lucas Pupo, ABC/
LiquidoPhoto. 

17h: Roda de conversa sobre Surf
Feminino: Diversidade e Inclusão...
temos realmente nosso espaço?

Festival Internacional de
Cinema de Surf de Ubatuba

é atração no feriadão
na Praia Vermelha do Norte

Com Janaina Pedroso (Blog Origem
Surf), Paula Gil (Diva surf school) e
Erica Prado (Movimento Surfistas
Negras)

18h30: Sessão de Cinema 4 –
Conquistas e Domínios

- Iballa Corazon de Escamas | Jose
Hernández | Espanha | 38min

- Blood Brothers | Diego Borges |
Espanha | 12min

- By Women | Anna Verônica Ri-
beiro e Sam Manhães | Brasil |
15min

- Fico – O Legado | Diego Zeferino
e Pablo Aguiar | Brasil | 6min

- Soul of a man | Teno Broll | Mé-
xico | 4min

- Euforia | Alejandro Maytorena
Martinez e Octavio Coutiño | Mé-
xico | 36min

20h30: Sessão de Cinema 5 –
Mais Que Soldados, Surfistas

- A La Mar | Bruno Monteferri |
Peru | 32min

- Believe | Michel Garcia | França
| 28min

- Medicine For The Mundane |
Louis O’Flynn-Martin | Irlanda |
2min

- Water Get No Enemy | Damien
Castera e Arthur Bourbon | França
| 46min

22h30: Show de música – Jan Prai-
eira & Convidados

Dia 19 – domingo
Das 14h às 21h: Feira de Artes e

Produtos de Ubatuba
Das 14h às 17h: Oficina Experi-

mentos Aquáticos: Navegações Im-
prováveis com Estúdios Xarabemba

Das 14h às 17h: Test Ride de Pran-
chas da Catch Fire

Das 15h às 16h30: Oficina de
PranaYama, ativando o fluxo da
vida, com Marina Athanas

Das 14h30 às 17h: Oficina de Fil-
magem de Drone para Surf,
com Bruno Amir. 

Das 17h às 18h: Show de música
– Paulo Meyer & Burning Bush

Das 18h às 21h:
Encerramento: Premiação e agra-
decimentos

Bate-papo sobre Histórias do Surf
de Ubatuba com Klaus Mitteldorf,
Cristina Proschaska, Marinho
Macedo e Fabio Madueño

Sessão de Cinema 6 – Homena-
gem a Klaus Mitteldorf (com aces-

sibilidade de audiodescrição e li-

bras)

- Era uma vez em 1975, Terral |
Klaus Mitteldorf | Brasil | 10min

- Vou Nadar Até Você | Klaus
Mitteldorf | Brasil | 1h42min

*classificação indicativa: 16 anos
Fonte: Secretaria de Comunica-

ção / PMU

Mundo PET

Manter os animais livres de
vermes evita diversas doenças
nos bichinhos e a transmissão

para humanos, segundo
professor da Faculdade

Anhanguera

Manter os cães e gatos livres de
vermes é importante não apenas
para a saúde e bem-estar dos pets,
mas também para evitar a transmis-
são de parasitos para humanos, que
poderiam causar, por exemplo, o
bicho geográfico e distúrbios no tra-
to intestinal, sobretudo em crianças
pequenas e pessoas
imunossuprimidas.

Segundo o médico veterinário e
coordenador do curso de Medicina
Veterinária da Universidade
Anhanguera de São Paulo, Frederico
Fontanelli Vaz, a vermifugação é
muito importante nos primeiros
meses de vida de cães e gatos para
prevenir e tratar os temidos ver-
mes, que podem causar doenças
nos pets, além de alguns serem
transmitidos para os humanos.

“Muitos medicamentos comerci-
ais incluem na sua composição a
proteção contra a maioria dos tipos
de vermes que acometem os cães
e gatos. Porém, outros medicamen-
tos são mais específicos para deter-
minadas parasitoses. Portanto, é
sempre recomendável que o tutor
administre o melhor medicamento
indicado por um médico-veteriná-
rio, levando em conta raça, peso,
idade, situação clínica, tipo de ver-
me e outros fatores específicos de
cada animal”, recomenda Vaz.

Quando vermifugar seu animal
A primeira dose deve ser aplicada

entre 15 e 30 dias de vida dos pets,
sendo reforçada a segunda dose 15
dias depois da primeira aplicação.
O Conselho Tropical para Parasitos
de Animais de Companhia reco-
menda a desparasitação em cães de
15 em 15 dias a partir de duas se-
manas de vida até o filhote comple-
tar 8 semanas. Em gatos, o conse-
lho recomenda o início da
desparasitação com 3 semanas de
idade, repetindo quinzenalmente
até 10 semanas de idade.

“Cumprir esse calendário nos pri-
meiros dias de vida é importante
pois nos primeiros 45 dias de vida
dos bichos eles ainda estão sendo
amamentados pela mãe, e nesse
período é possível que vermes da
mãe sejam transferidos para o filho-
te por meio da amamentação. Por-
tanto, o controle de parasitos da
mãe também é fundamental”, expli-
ca o veterinário.

Depois das 8 ou 10 semanas de
vida, em geral, os pets precisam de
doses de vermífugo mensais até os
seis meses, de acordo com o Con-
selho Tropical para Parasitos de Ani-
mais de Companhia. Posteriormen-
te, o intervalo pode ser aumentado
para doses a cada três meses. De-
vemos lembrar que o uso
indiscriminado de antiparasitários
pode tornar populações de vermes
ou de qualquer outro parasito re-
sistentes a esses medicamentos.
Portanto, todo esse processo deve
ser acompanhado por um médico-
veterinário e com exames de fezes
regulares, a cada três ou quatro
meses, para saber a real necessida-
de da administração do vermífugo.

O médico veterinário acrescenta

Veterinário explica
a importância da vermifugação

para a saúde de cães e gatos

Natação

que até mesmo os bichos que vivem
dentro de casa ou apartamento po-
dem ser expostos a contaminações,
quando saem para passear com o
tutor.

“Ovos de parasitos podem ser tra-
zidos para dentro da residência por
meio dos calçados dos tutores, por
exemplo. Há ainda parasitas que
podem ficar adormecidos no orga-
nismo dos pets e se desenvolver
depois de muito tempo, por isso a
importância de manter a constân-
cia de exames de fezes e
vermifugação para evitar riscos ao
bicho. Além disso, os parasitos dos
cães e dos gatos devem ser muito
bem controlados pelos potenciais
riscos zoonóticos, principalmente a
crianças pequenas e pessoas
imunossuprimidas”, alerta.

Doenças causadas por vermes
 No geral, animais sem

vermifugação podem ser acometi-
dos por três principais grupos de
doenças:

Toxocaríase: os vermes da família
Ascaridae se alojam no intestino de
cães e gatos e podem ser observa-
dos a olho nu pelo tutor nas fezes e
vômitos de bichos contaminados.
Em cães, pode causar morte devi-
do à enterite e/ou bloqueio
gastrointestinal, além de anorexia,
diarreia, vômito, dor abdominal e
baixa taxa de crescimento. Em ga-
tos, geralmente, é assintomática.
Em humanos, o verme pode causar
dor abdominal, febre,
hepatomegalia e tosse, pois a larva
migra para órgãos como fígado, pul-
mão, cérebro e olhos, podendo
comprometer o sistema neurológi-
co e até cardíaco em alguns casos.

Ancilostomose: causada pelos
Ancilostomídeos, parasitas que se
alojam no intestino delgado, podem
afetar humanos, cães e gatos, cau-
sando diarreia, muitas vezes com
sangue, anemia e óbito nos pets. A
contaminação é feita por meio da
ingestão de água e alimentos con-
taminados. Em humanos pode cau-
sar o popular “bicho geográfico”.

Tênias (Dipylidium caninum): pa-
rasita cestódeo, é um verme chato
que pode ser transmitido para cães
e gatos por meio das pulgas. Quan-
do instalado no trato intestinal do
pet, geralmente não provoca sinais
clínicos, mas pode causar irritação
no reto, e os animais esfregam ou
“arrastam” o períneo no chão. Oca-
sionalmente pode ocorrer enterite
e/ou obstrução intestinal. Os gatos
são mais tolerantes a infestações
por esse parasito. Em humanos é

transmitido geralmente para crian-
ças ao ingerirem pulgas infestadas,
podendo apresentar irritação
perianal e/ou distúrbios intestinais
leves.

Boa alimentação reduz ocorrên-
cia grave de vermes

Uma das formas mais comuns de
transmissão de vermes para cães e
gatos é pelo consumo de água e ali-
mentos contaminados. A nutrição
adequada de qualquer animal dá
suporte ao seu sistema imune e aju-
da na prevenção de infestações pa-
rasitárias graves.

“No geral, não é indicado servir
carnes cruas aos pets nem estimu-
lar a caça a outros animais, como
aves, répteis e outros mamíferos,
pois podem servir como fontes de
contaminação de vermes
gastrointestinais. É importante tam-
bém fazer a limpeza de bebedouros
e comedouros com regularidade,
localizando-os longe do local de
evacuação do pet, removendo dia-
riamente ou imediatamente as fe-
zes do pet. Recomenda-se também
lavar o ambiente do animal com
hipoclorito de sódio 1% para tentar
reduzir a viabilidade de ovos e lar-
vas de parasitos”.

Por fim, o professor reforça a im-
portância de seguir as orientações
do médico veterinário, observando
a prescrição da quantidade de cada
dose e intervalos de reforço, para
assegurar a proteção correta do seu
amigo de quatro patas.

Sobre a Anhanguera

Fundada em 1994, a Anhanguera
já transformou a vida de mais de um
milhão de alunos, oferecendo edu-
cação de qualidade e conteúdo
compatível com o mercado de tra-
balho em seus cursos de graduação,
pós-graduação e extensão,
presenciais ou a distância. Presen-
te em todos os estados brasileiros,
a Anhanguera presta inúmeros ser-
viços à população por meio das Clí-
nicas-Escola na área de Saúde e
Núcleos de Práticas Jurídicas, locais
em que os acadêmicos desenvol-
vem os estudos práticos. Focada na
excelência da integração entre en-
sino, pesquisa e extensão, a
Anhanguera oferece formação de
qualidade e tem em seu DNA a pre-
ocupação em compartilhar o co-
nhecimento com a sociedade tam-
bém por meio de projetos e ações
sociais. Em 2014, a instituição pas-
sou a integrar a/ Kroton. Para mais
informações, acesse o site/ e o blog.
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Confira, também, a
programação da cidade

durante o período

Devido ao feriado de Corpus
Christi, o expediente da Prefeitura
de Ubatuba será encerrado às 17
horas de quarta-feira (15) e retoma-
do normalmente na segunda-feira
(20), a partir das 8 horas.

Devido à dedetização do prédio
onde estão alocadas, as Secretarias
de Meio Ambiente e de Agricultu-
ra, Pesca e Abastecimento
retornarão o atendimento ao públi-
co somente na quinta-feira (23).

Unidades de Saúde
Todos os postos da Estratégia de

Saúde da Família (ESF) funcionam
normalmente até às 17h de quar-
ta-feira (15), e reabrem no dia 20, a
partir das 7h.

Permanecem abertos durante
todo o período do feriado o Pronto
Atendimento da Maranduba, com
funcionamento diário 24 horas; e a
equipe do Pronto Atendimento do
Ipiranguinha, que funciona diaria-
mente das 7h às 19h, na rua da
Assembleia, 114.

A Santa Casa de Ubatuba também
funciona com atendimento 24h. O
endereço é rua Conceição, 135 –
Centro.

Coleta de Lixo
Realizada pela Sanepav, a coleta

do lixo funciona com a programa-
ção prevista nos bairros em dias e
horários normais, sem alteração.

Feriado de Corpus Christi

Prefeitura divulga expediente
do feriado de Corpus Christi

Confira o calendário atualizado em:
https://www.ubatuba.sp.gov.br/
noticias/coleta-de-lixo/

Balneabilidade das praias
Confira a balneabilidade das prai-

as acessando o site da Cetesb:
http://s.ambiente.sp.gov.br/html-
praias/boletim-semanal.html

Programação de Eventos

De 16 de junho a 15 de julho
III Mostra Coletiva de Artistas de

Ubatuba
Teatro Municipal Pedro Paulo

Teixeira Pinto
De quinta a domingo – 16 a 19 de

junho
8h às 12h -  projeto social Águas

de Gaia (para mulheres)
Perequê-Açú
Ficsu – Festival Internacional de

Cinema de Surf de Ubatuba
Praia Vermelha do Norte

Sábado – 18 de junho
Grupo Folia Caiçara do Divino Es-

pírito Santo
Bairro Pedreira
20h – Espetáculo “Good

Morning” dos Menestréis de
Ubatuba

Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

Domingo – 19 de junho
Grupo Folia Caiçara do Divino Es-

pírito Santo
Região Central
18h – Espetáculo “Good

Morning” dos Menestréis de
Ubatuba

Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

21h – Música na Praça com gru-
po Free Som

Praça Exaltação da Santa Cruz

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Secretaria de Esportes e Lazer
anuncia atleta do mês de maio

da natação de Ubatuba
Projeto visa incentivar a
disciplina, dedicação e

responsabilidade entre os atletas
de treinamento

A Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer de Ubatuba está promo-
vendo desde o início deste ano o
projeto Atleta do Mês, para as equi-
pes de treinamento e aperfeiçoa-
mento da natação. O projeto visa
incentivar a disciplina, dedicação e
responsabilidade entre os atletas. A
vencedora do mês de maio é a atle-
ta Andressa de Souza Alves, de 14
anos, que também ganhou em ja-
neiro.

Segundo o professor e treinador
da equipe Antônio Pinto, a escolha
da premiação deste mês foi extre-
mamente complicada, pois muitos
alunos tiveram uma postura exce-
lente nos treinos. “O diferencial da
Andressa neste mês, como todos
estavam meio empatados em crité-
rios de participação, frequência e
empenho no treino, foi a competi-
ção dos Jogos da Juventude”.

Antonio ressaltou que este mês
utilizou um critério diferente. “A
Andressa foi a melhor colocação in-
dividual que a gente teve nos Jogos
da Juventude, ela foi a única atleta

que ficou em terceiro lugar dispu-
tando a categoria sub19, e ela tem
somente 14 anos. Teve um desem-
penho muito bom, uma postura
excelente na competição, então le-
vei em consideração também a
performance e o desempenho dela
na prova”.

O projeto surgiu com o objetivo
de incentivar os alunos.  “Sempre
frequentava uma lanchonete onde
tinha a foto do funcionário do mês,
com isso, veio a ideia e resolvi fa-
zer o Atleta do Mês com a equipe
de treinamento. Eu percebo que
eles estão dando um gás pra poder

ganhar esse prêmio, que motiva as
crianças a treinarem mais e me-
lhor”, completou Antonio.

Andressa destacou a importância
em ter esse reconhecimento na
equipe. “Eu me sinto muito feliz e
realizada, porque vejo que o meu
empenho nos treinos está sendo
reconhecido. Acredito que ganhei
novamente pela minha disciplina,
pela vontade de evoluir e pelo meu
empenho em todos os treinos”.

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)
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Skimboard

III Mostra Coletiva dos Artistas de Ubatuba
Canoa havaiana

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

Ubatuba teve destaques nos
principais pódios da

competição

A praia da Sununga, foi mais
uma vez palco da 3ª Etapa do
Circuito Brasileiro de Skimboard.
A competição aconteceu no úl-
timo final de semana, entre os
dias 10 e 12 de junho, e reuniu
mais de 60 atletas do Brasil e de
outros países. Ubatuba teve des-
taques nos principais pódios da
competição.

Segundo Leandro Azevedo,
organizador do evento, atleta
profissional e atualmente presi-
dente do Instituto Brasileiro de
Skimboard, o município teve di-
versos destaques. O atleta de

3ª Etapa do Circuito Brasileiro
de Skimboard movimentou

a praia da Sununga

Confira o pódio Oficial Sununga Internacional 2022

PROFISSIONAL
1° Renato Lima Lima (Ubatuba)
2° Lucas Fink
3° Leandro Azevedo Lima (Ubatuba)
4° Pedro Lima Lima (Ubatuba)

FEMININA PRINCIPAL
1° Julia Dias Lima (Ubatuba)
2° Ellen Wood USA
3° Ludmyla Guedes
4° Ana Letícia Brandão

AMADOR PRINCIPAL
1° Pedro Lima (Ubatuba)
2° Eduardo Ramos Lima (Ubatuba)
3° Vitor Leão
4° Vinícius Matos

MASTER
1° Fabiano Prado (Ubatuba)
2° João Grilo
3° Edder Romário CHI
4° Luis Farah

AMADOR A2
1° João Dias
2° Yhan Katharino
3° Kenay Santos
4° Alay Carrera VEN

FEMININA A2
1° Ana Mello
2° Manu Jovenato
3° Barbara Brandão
4° Ana Paula Jovenato

INICIANTE
1° João Dias
2° João G Rodrigues
3° Alex Azevedo
4° Guilherme William

PETIT
1° Davi Farah
2° Benjamin Santiago

Ubatuba, Renato Lima, conquis-
tou o primeiro lugar da catego-
ria profissional, vencendo o ca-

rioca Lucas Fink, atual campeão
mundial da modalidade, que fi-
cou em segundo lugar. Na prova
feminina principal, a esportista
Julia Dias, também de Ubatuba
venceu a categoria.

A Praia da Sununga é conheci-
da por ser uma das melhores
praias do mundo para a prática
do skimboard e é sede de eta-
pas de campeonatos mundiais
desde os anos 2000, sendo con-
siderada por alguns a “Pipeline”
para os praticantes da modalida-
de. O campeonato foi uma das
etapas de um circuito internaci-
onal de skimboard. Os partici-
pantes disputaram oito catego-
rias: Profissional, Amador Prin-
cipal, Amador A2, Feminino
Principal, Feminino A2,
Iniciante, Petit e Master.

Azevedo ressaltou a impor-
tância  destes  eventos  em
Ubatuba. “É importante res-
gatarmos nossos meninos,
adolescentes locais, podemos
fazer esses eventos e trazer
eles para a competição, para
o esporte. É não só frisar o
surfe no município, mas tam-
bém o skimboard, que é um
esporte inovador que está se
consolidando agora, é bem
radical e nós temos o cam-
peão mundial, uma ótima re-
ferência”.

Ele destacou também que as
competições influenciam no
turismo do município. “Isso
também fomenta o turismo
na cidade, são muitas pesso-
as vindo de fora do brasil para
Ubatuba, então movimenta o
comércio local”.

A organização do circuito rea-
lizou também uma ação solidá-
ria, com arrecadação de alimen-
tos não perecíveis e/ou agasa-
lho.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Mostra Coletiva de Artistas
começa no Teatro Municipal
Exposição pode ser conferida

até o dia 15 de julho

Reunindo aproximadamente
50 obras que ficarão em exposi-
ção no Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto, a III Mostra
Coletiva de Artistas de Ubatuba
acontece entre os dias 16 de ju-
nho a 15 de julho.

Os trabalhos inscritos já foram
analisados por um júri técnico
e, durante a exposição, as pes-
soas que visitarem a mostra
poderão votar em sua obra pre-
ferida para eleger, pelo voto
popular, o artista que mais gos-
taram.

Participarão da mostra diver-
sos trabalhos como pintura, es-
cultura, fotografia, gravura,
colagem, arte digital, entre ou-
tros. O evento é uma iniciativa
da Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba – Fundart, junta-
mente com o Grupo Setorial de
Artes Plásticas e Visuais da fun-
dação, com o objetivo de reu-
nir artistas da cidade e oferecer
espaço para apresentação dos

trabalhos e seus diferentes ta-
lentos e conceitos.

O primeiro colocado no con-
curso será premiado com R$
2.000,00 (dois mil reais); a se-
gunda colocação receberá R$
1.500,00 (mil e quinhentos re-
ais); o terceiro lugar ficará com
1.000,00 (mil reais) e o vence-

dor do prêmio Júri Popular ga-
nhará R$ 1.000,00 (mil reais).

A III Mostra Coletiva de Artis-
tas de Ubatuba pode ser visita-
da de terça a sexta-feira, das 11h
às 17h, e aos sábados e domin-
gos das 15h às 21h.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Disque 190
Ajude a Polícia a

ajudar você!

Casamento Comunitário

Cerimônia aconteceu na
praia e celebrou o amor com o

apoio de parceiros

Para Ubatuba, o dia 12 de ju-
nho tem um significado especi-
al. Instituída por lei, a data ofi-
cializou a realização do Casa-
mento Comunitário no municí-
pio e, em 2022, a Praia Grande
foi a sede da celebração que
aconteceu na manhã de domin-
go (12). Essa é a primeira edição
realizada após a pandemia da
Covid-19.

Ao todo, dez casais puderam
oficializar o enlace que foi pro-
movido pela Prefeitura de
Ubatuba, por meio do Fundo
Social de Solidariedade de
Ubatuba (FSS), com o apoio da
Secretaria de Assistência Social
e de empresas e prestadores de
serviço parceiros.

Emocionada, a presidente do
FSS, Rita de Cássia Pereira, agra-
deceu a todos que se empenha-
ram para tornar o sonho dos
casais presentes uma realidade.
“Quero dizer aos noivos que,
essa emoção que vocês estão
sentindo, nós também estamos.
Esse casamento, depois de uma
pandemia, é a concretização de
um sonho para todos nós. Para

Casamento Comunitário
marca 12 de junho em Ubatuba

Casamento Comunitário
marca 12 de junho em Ubatuba

que a gente possa superar e co-
meçar uma nova etapa com o pé
direito”, comemorou. “Isso só
acontece porque temos parcei-
ros e pessoas que acreditam no
trabalho que o Fundo oferta
dentro da nossa cidade”, acres-
centou Rita.

A prefeita Flavia Pascoal
relembrou alguns momentos de
sua história de amor com o es-
poso Maclaud Correa do Nasci-
mento, cujo enlace aconteceu
em 1995 de uma maneira sim-
ples. “Esse sonho que nós
estamos realizando hoje aqui é
o sonho que a gente tinha lá.
Quando a gente conversou com
toda essa equipe que hoje está
aqui, prestando voluntariamen-
te os serviços dessa grande fon-
te de renda do nosso município
que é o casamento na praia, eles
abraçaram junto com o Fundo
Social essa ideia de proporcio-
nar aos noivos o que há de me-
lhor, ajudando a realiza o casa-
mento nessa praia belíssima –
uma das mais belas de Ubatuba,
para realizar esse sonho que
vem solidificar as famílias no
município e fortalecer o vinculo
familiar, que a gente considera
o grande alicerce da nossa soci-
edade”,  destacou.

Cerimônia

O celebrante Daniel Santos
destacou as belezas naturais,
como a Mata Atlântica, como
um dos fatores que mais influ-
enciam os casais na hora da es-
colha do casamento na praia em
Ubatuba.

Aproveitando o tema, ele fez
uma analogia das árvores com
o amor. “Essas exuberantes ár-
vores um dia foram uma semen-
te, totalmente frágeis e
desprotegidas. A semente repre-
senta o desejo de ser alguma
coisa. O dia hoje é uma semen-
te da família de vocês. É uma
semente que vocês estão plan-
tando e se oferecerem o trata-
mento correto, com paz e har-
monia dentro do lar, ela vai se
tornar uma grande árvore com
muitos frutos”, afirmou.

Os casais puderam trocar as
alianças e o tão esperado “sim”,
selando a cerimônia com um
beijo no final. Em seguida, eles
puderam desfrutar de um almo-
ço como parte da festa, que ain-
da contou com decoração, bolo
e os tradicionais bem-casados.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

ORAÇÕES

ORAÇÃO AO PODEROSO SANTO EXPEDITO
Invocado nos negócios urgentes

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e

desespero, meu Santo Expedito, Vós que sois o Santo dos desesperados. Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, Ajuda-me,

Dê-me forças, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de

todos que possam me prejudicar, proteja minha família, atenda o meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade, meu Santo

Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm  fé, muito obrigado.

M.H.A.M.

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que fosseis esquecido por muitos, mas a Igreja vos

honra e invoca universalmente como o patrono nos casos desesperados e nos negócios sem remédios.

Rogai por mim que sou tão miserável! Fazei uso, eu vos imploro, desse particular privilégio que vos foi concedido de trazer viável e imediato

auxílio, onde o socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e

auxilio do Céu em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça de... (aqui se faz o pedido) e para que eu

possa louvar a Deus convosco e com todos os eleitos, por toda a eternidade.

Eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar de vos honrar, como meu especial e poderoso

patrono, e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas rogai por nós e por todos os

que vos honram e invocam o vosso auxílio.

(REZAR 3 PAI-NOSSOS, 3 AVE MARIAS, 3 GLÓRIAS AO PAI).
M.H.A.M.

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

M.H.A.M.

Acompanhe nossas publicações na internet. Acesse: htpps://acidadeubatuba.com.br
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Escoteiros em Ação Karatê

Projeto Águas de Gaia

Atleta Denis exibindo suas duas medalhas: Vice campeão no Kata
e campeão no kumite (Luta). Ao lado dos Senseis Vitor e Alex

Ryan e Cauã exibindo suas
medalhas consquistadas.

Gustavo Massayuki Ando - 3º colocado no Kata

No último final de semana, es-
pecificamente no dia 12 de ju-
nho, domingo, ocorreu na cida-
de de Caçapava/SP, o tradicional
Campeonato CEMC de Karatê -
interestadual de clubes que re-
alizou este ano sua 28º edição.
Ubatuba foi grandiosamente re-
presentada pela Associação Vi-
tal de Karatê - Do Shotokan, tra-
dicional academia da cidade
fundada em 2008 e que ao lon-
go destes anos de atividade vem
formando diversos atletas de
destaque estadual e nacional. À
frente da Associação Vital de
Karatê estão os Senseis Victor
Vital e Alex Figueiredo, ambos
professores e instrutores, que
representaram nossa cidade no
torneio de Karatê com 10 atle-
tas. A grandiosidade do resulta-
do demonstra a capacidade dos
Senseis e a dedicação de seus
alunos com o karatê. Foram con-
quistadas 12 medalhas, sendo 4

Associação Vital de Karatê-Do
Shotokan conquista 12 medalhas

em Torneio em Caçapava

delas de ouro e 3 de prata. Um
resultado impressionante, ainda
mais se levarmos em conta que
metade dos atletas eram estre-
antes em campeonatos, além da
recém pandemia de COVID-19
que causou prejuízo ao treina-

mento. Cabe salientar o esforço
das famílias dos atletas, que,
para além de todo apoio aos
treinos e preparação para a
competição, também cobriram
todos os custos envolvidos na
participação no evento.

Maria Olívia  - 3ª colocada no
Kata e Campeã no Kumite
(luta), com o Sensei Alex e
Sophia, 3ª colocada no Kata e
Campeã no Kumite(luta)

Sensei Vitor, com Denis de
Castro Reis - Vice-campeão no
Kata e Campeão no Kumite
(luta) e Sensei Alex.

Cauã Luis Almeida Gulli - Vice-
campeão no Kumite (luta)

A carateca Nina Ribeiro Profeta de Figueiredo, conquistou duas
medalhas, Campeã no Kata e no Kumite (luta)

Ryan Dias de Souza Barbosa - 3º colocado no Kata

Resultados:
Cauã Luis Almeida Gulli - Vice-campeão no Kumite

(luta)
Davi Pavelkiewitz de Souza - 5º colocado no Kata
Denis de Castro Reis - Vice-campeão no Kata e Cam-

peão no Kumite (luta)
Gustavo Massayuki Ando - 3º colocado no Kata
Maria Olívia de Faria Vargas - Vice-campeã no Kata

e 3ª colocada no Kumite (luta)
Nina Ribeiro Profeta de Figueiredo - Campeã no Kata

e no Kumite (luta)
Ryan Dias de Souza Barbosa - 3º colocado no Kata
Sophia Tereza de Faria Vargas - 3ª colocada no Kata

e Campeã no Kumite (luta)
Victor da Silva Vital - 3º colocado no Kumite (luta)

Por Marcelo Augusto Vieira

Final de semana agitado para
as Escoteiras do Grupo Escotei-
ro Iperoig 209/SP; neste domin-
go (12), a Lobinha Nina e a
Escotista Mariana, participaram
de competições desportivas, e
obtiveram bons resultados.

NOSSA KARATECA

Nina Ribeiro Profeta de
Figueiredo, 8 anos, participou
do 28º Campeonato CEMC de
Karate – Interestadual de Clubes
2022, realizado no município de
Caçapava/SP, competindo na
categoria Sub 10 (atletas de 8 e
9 anos) no Feminino, obtendo
uma ótima performance duran-
te suas apresentações; Nina par-
ticipou no Kumite (luta) e no
Kata (formas), sendo agraciada
com duas medalhas de Campeã.

Os professores Alex de Paula
Figueiredo e Victor Vital, da As-
sociação V ital Karatê – Do
Shotokan, informaram ao Jornal
“A Cidade”, que Nina já treina
aproximadamente há 3 anos,
que é graduada na Faixa Amare-
la e que vem melhorando muito
seu Karatê, e vem se preparan-
do para os próximos campeona-
tos

A CORREDORA

Mariana Pereira Carvalho
Vieira (24), participou do Meio
Maratona Ubatuba 2022, reali-

Escoteiras e atletas

zada em Ubatuba/SP, percorren-
do um percurso de 5 quilôme-
tros.

A Atleta percorreu o circuito,
realizado nas ruas da cidade,
obtendo um ótimo resultado,
chegando em segundo lugar, na
categoria “Adulto 1 – Feminino”.
A atleta agora se prepara para a
próxima prova.

AGRADECIMENTOS

Parabenizamos a participação
das atletas, pela participação

nos eventos e que representa-
ram o Movimento Escoteiro.

O Grupo Escoteiro Iperoig, tem
sua Sede na Escola Municipal
Padre Jose de Anchieta, com ati-
vidades aos sábados a partir das
14:00 horas, e convidamos jo-
vens e adultos a nos fazer uma
visita sem compromisso.

Lobinhos (jovens de 6 anos e
meio ate 11 anos), Escoteiros
(11 a 14 anos), Sênior (14 a 17
anos), Pioneiro (17 a 21 anos) e
Escotistas (a partir de 21 anos)

Contato WhatsApp (12) 997
396 883 Chefe Vieira

No pódio em Caçapava-SP, a Lobinha Nina Ribeiro Profeta de
Figueiredo, ganhadora de duas medalhas de campeã e a nossa
escotista Mariana Pereira Carvalho Vieira, que participou da Meia
Maratona Ubatuba 2022 e conquistou os segundo lugar na
categoria Adulto 1 - Feminino - Foto: Divulgação

Projeto para mulheres
oferece aulas de surf e stand-
up paddle somadas a práticas

corporais

Ubatuba sediará pela primeira
vez o projeto social Águas de
Gaia. A programação acontece
nos dias 16, 17, 18 e 19 de ju-
nho, na praia do Perequê-Açú,
das 8h às 12h. O projeto ofere-
ce aulas de surf e stand-up
paddle somadas a práticas cor-
porais, sempre de mulheres para
mulheres. A vivência é gratuita
e para participar é necessário
realizar inscrição prévia.

Segundo a organização do
evento, valorizar a energia do
feminino por meio de práticas
de surf e vivências corporais é
um dos objetivos do Águas de
Gaia, que tem como pilares a
inclusão social, conscientização
ambiental e saúde integral.
Além da atividade física, a
metodologia favorece o
autoconhecimento, acolhimen-
to e compaixão. O processo en-
volve a consciência da mulher
sobre sua profunda interligação
com a natureza, reconhecendo
que o oceano é um importante
sistema de apoio à vida.

A idealizadora do projeto,
Cristiane Brosso, que é um
exemplo de transformação, res-
saltou a importância do proje-
to.  “A ideia é levar esse resgate

Ubatuba é sede do projeto Águas
de Gaia de 16 a 19 de junho

Águas de Gaia já passou por quatro estados e atendeu
mais de 600 mulheres (Foto: Suellen Nobrega)

do feminino para o meio do oce-
ano, trazer força e conexão para
essas mulheres”. Mais que uma
aula de surf, o projeto transfor-
ma a ligação das mulheres com
o mar e traz para as vivências
mulheres de todas as idades e
com diferentes histórias de vida
e superação. “Saí da depressão
pós-parto devido ao surf e vi
muitas mulheres atingirem a
saúde mental e até mesmo dei-
xar relacionamentos abusivos
devido à prática do esporte. Ele
nos traz força”, completou Cris.

Podem participar meninas a
partir de 14 anos, e as inscrições
devem ser feitas pelas redes so-
ciais do projeto (Instagram:

@aguas.de.gaia) ou diretamen-
te pelo link: https://
c h a t . w h a t s a p p . c o m /
IJj5nEsoCKVECtLTZmlcMY

É a primeira vez que o pro-
jeto está em Ubatuba e a se-
gunda no litoral de São Pau-
lo. Já foram contempladas
com a passagem do Águas de
Gaia os municípios: São Gon-
ça lo  do Amarante  (CE) ,
Guarapari (ES), Serra Grande
(BA) e São Sebastião (SP), so-
mando mais de 600 mulheres
atendidas.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Atletas representarão o
município em

Pindamonhangaba
neste final de semana

Atletas da equipe feminina de
vôlei de Ubatuba, após vencer
a fase sub regional dos Jogos
da Juventude, representarão o
município disputando a fase
regional, nos dias 16, 17 e 18,
em Pindamonhangaba. O
evento é para atletas de até 19
anos.

A competição acontecerá no
Ginásio de Esportes Juca
Moreira - Pindamonhangaba, e
estarão competindo nesta mo-
dalidade as cidades Ubatuba,
Cruzeiro, Pindamonhangaba e

Voleibol
Vôlei de Ubatuba competirá fase
regional dos Jogos da Juventude

Acompanhe nossas publicações na internet.

Acesse: (https://acidadeubatuba.com.br)

São Jose dos Campos. O coor-
denador das modalidades co-
letivas da Secretaria de Espor-
tes e Lazer de Ubatuba, Fábio
Medeiros, ressaltou que a
equipe vencedora tem a vaga

assegurada para a fase estadu-
al, e que Ubatuba será repre-
sentada pelo vôlei feminino.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU
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Empreendedorismo

São Sebastião

Ilhabela

Mostra segue até
setembro na Vila

A Prefeitura de Ilhabela está
com mais uma ótima opção de
passeio para toda a família: a
exposição “Baleias e Golfinhos
de Ilhabela”, no prédio da anti-
ga Cadeia e Fórum (Vila).

Na exposição, o visitante terá
a oportunidade de conhecer
uma Ilhabela diferente, que
guarda tanta biodiversidade
embaixo d’água quanto em ter-
ra. A exposição Baleias e Golfi-
nhos de Ilhabela seguirá até se-
tembro e estará aberta ao públi-
co todos os dias da semana, das
10h às 19h de domingo a quar-
ta e das 11h às 20h de quinta a
sábado.

A cidade é frequentada por
quatro espécies de baleias e oito
de golfinhos. Tamanha riqueza
de vida faz de Ilhabela um dos
principais destinos brasileiros
para observação de cetáceos.
Além de lindas fotos e uma sala
voltada à educação ambiental, a

Exposição “Baleias e Golfinhos de
Ilhabela” segue aberta para visitação

exposição proporciona uma ver-
dadeira imersão nesse fantásti-
co universo marinho através de
sons e vídeos.

A espécie que mais chama a
atenção é a baleia-jubarte, de-
vido ao seu comportamento
acrobático, encantando a todos
com seus saltos e cantos. O fas-
cínio é tão grande que Ilhabela
já tem até um mascote: a Pipo-
ca, baleia identificada na cidade

e batizada pelos pesquisadores
Julio Cardoso e Arlaine Francis-
co, do Projeto Baleia à Vista.

Além de ter sua história conta-
da na exposição, Pipoca também
ganhou uma réplica em tama-
nho natural, que está na orla do
Perequê, e já se tornou parada
obrigatória para quem admira
estes incríveis animais e não per-
de a oportunidade de uma boa
selfie.

A Prefeitura de São Sebasti-
ão, por intermédio da Secre-
tar ia do Meio Ambiente
(SEMAM), na última semana,
recebeu Hel inton José de
Paiva e Igor Sapojkin Rossini
Glebem, especial istas  em
regulação e fiscalização de
serviços públicos da Agência
Reguladora de Serviços Públi-
cos do Estado de São Paulo
(ARSESP).

O objetivo foi a fiscalização
in loco, nos sistemas de abas-
tecimento de água e esgoto
que atendem o município.

A ARSESP é uma autarquia de
regime especial, vinculada à
Secretaria de Governo do Es-
tado de São Paulo que esteve
no município, em cumprimen-
to ao convênio de cooperação,
firmado entre a Prefeitura de
São Sebastião e o Governo do
Estado de São Paulo. A visto-
r ia cumpre à função da

Técnicos da Prefeitura de São Sebastião e da
Agência Reguladora de Serviços Públicos do

Estado de São Paulo debatem sistemas de
abastecimento de água e esgoto

Comunicado

#PraTodosVerem: foto mostra reunião entre técnicos da Pre-
feitura de São Sebastião, Secretaria do Meio Ambiente
(SEMAM) e especialistas da Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP). Fim da descrição.

ARSESP de regular, controlar e
fiscalizar, visando o cumpri-

mento das diretrizes da legis-
lação estadual e federal.

Pastas não terão atendimento ao público

nos dias 20, 21 e 22 de junho

As Secretarias de Meio Ambiente e Agricul-
tura e Pesca informam que nos dias 20, 21 e
22 de junho não serão realizados atendimen-
tos ao público nos seus prédios, devido a uma
dedetização.

Os serviços serão normalizados na quin-
ta-feira, dia 23. Mais informações pelos se-
guintes telefones: (12) 3833-3500 – Secre-
taria de Pesca ou (12) 3833-2439 – Secre-
taria de Meio Ambiente.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Meio Ambiente e Pesca não terão
expediente nos próximos dias

Cuidado, estamos respirando a morte!
Paiva Netto

Atualmente, em vastas regiões da
Terra, o simples ato de respirar
corresponde à abreviação da vida.
Sofrimentos de origem pulmonar e
alérgica crescem em progressão
geométrica. Hospitais e consultóri-
os de especialistas vivem lotados
com as vítimas das mais diferentes
impurezas.

Abeirar-se do escapamento de um
veículo é suicídio, tal a adulteração
de combustível vigente por aí. Isso
sem citar os motores
desregulados...

Cidades assassinadas

Quando você se aproxima, por
estrada, via aérea ou marítima, de
grandes centros populacionais do
mundo, logo avista paisagem sitia-
da por oceano de gases nocivos.

Crianças e idosos moram lá... Me-
recem respeito.0

No entanto, de maneira implacá-
vel, sua saúde vai sendo minada. A
começar pela psíquica, porquanto
as mentes humanas vêm padecen-
do toda espécie de pressões. Por
isso, pouco adiantará cercar-se de
muros cada vez mais altos, se de
antemão a ameaça estiver dentro
de casa, atingindo o corpo e a psi-
cologia do ser.

Em cidades praieiras, a despeito
do mar, o envenenamento atmos-
férico avança, sem referência à con-
taminação das águas e das areias,
o microplástico... O que surpreen-
de é constituírem, muitas delas,
metrópoles altamente politizadas, e
só de algum tempo para cá seus
habitantes na verdade despertarem
para tão terrível risco.
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Despoluir qualquer área urbana
ou rural deveria fazer parte do pro-
grama corajoso do político que re-
almente a amasse. Não se pode es-
perar que isso apenas ocorra quan-
do se torna assunto lucrativo. Ora,
nada mais proveitoso do que cuidar
do cidadão, o Capital de Deus.

As questões são múltiplas, mas
esta é gravíssima: estamos respiran-
do a morte. Encontramo-nos dian-
te de um tipo de progresso que, ao
mesmo tempo, espalha ruína. A
nossa própria.

Comprova-se a precisão urgente
de ampliar em largo espectro a
consciência ecológica do povo, an-
tes que a queda de sua qualidade
de vida seja irreversível. Este tem
sido o desafio enfrentado por vári-
os idealistas pragmáticos.

Entretanto, por vezes, a ganância
revela-se maior que a razão. O des-
cuido no preparo de certas comu-
nidades, para que não esterilizem o
solo, mostra-se superior ao instin-
to de sobrevivência. (...)

A poluição que chega antes

A infinidade de poluições que vêm
prejudicando a vida de cada um
deriva da falência moral que, de
uma forma ou de outra, inferniza a
todos.

Viver no presente momento é ad-
ministrar o perigo. Mas ainda há
tempo de acolhermos a asserção de
Antoine de Saint-Exupéry (1900-
1944): “É preciso construir estradas
entre os homens”.

Realmente, porque cada vez me-
nos nos estamos encontrando nos
caminhos da existência como ir-
mãos. Longe da Fraternidade, não
desfrutaremos a Paz.

José de Paiva Netto ¯ Jornalista,

radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br —

www.boavontade.com

Artigo

Programação será online e
gratuita de 27 a 30 de junho

O Sebrae Aqui convida empre-
endedores a participar de uma
série de palestras sobre finanças
que acontecerá de 27 a 30 de
junho. O evento será online e
gratuito, e para participar é ne-
cessário realizar inscrição prévia
através do link   https://bit.ly/
evento_financas.

A programação tem como ob-
jetivo proporcionar todo o co-
nhecimento essencial para uma
boa gestão e controle financei-
ro do negócio, alinhando não
somente teoria como também
ferramentas práticas que pos-
sam auxiliar o empreendedor,

Sebrae promove evento online sobre
finanças para empreendedores

por isso a participação das em-
presas convidadas

Confira os temas
da programação:

27/06 - Como organizar as finan-
ças pessoais e da empresa

28/06 - Como controlar a entra-

da e saída de dinheiro da empre-
sa

29/06 Indicadores financeiros
essenciais para a saúde do seu
negócio

30/06 - Como formar preço de
venda de produtos e de serviços

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Falando de Saúde

Em meio à alta de casos da
Covid-19 em diferentes Estados
brasileiros, ressurgem dúvidas
sobre a possibilidade de uma
nova onda da doença e o pa-
pel da vacinação. Esse contex-
to não surpreende o médico sa-
nitarista Sérgio Zanetta, profes-
sor de Saúde Pública e de
Epidemiologia do Centro Uni-
versitário São Camilo - SP, que
afirma que as pessoas que não
receberam a terceira e/ou a
quarta dose do imunizante já
não estão protegidas contra o
Coronavírus.

“Temos aproximadamente
70% da população protegida
com apenas duas doses. A
quantidade de pessoas que to-
maram a terceira dose é menor.
Por isso estão autorizando a
terceira para adolescentes e
crianças, porque vimos que a
Ômicron e suas subvariantes
estão furando esse bloqueio.
Quem já tomou a segunda dose
há mais de seis meses já teve
queda na imunidade, e fica
muito suscetível a casos mais
graves da doença”, detalha o
especialista.

Quem está vacinado apenas com duas doses
não está mais protegido contra a Covid-19",

diz especialista em Saúde Pública
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Ele destaca que não há imuni-
dade permanente contra a
Covid-19, nem para quem já foi
infectado e nem para quem se
vacinou. Por isso é necessária a
aplicação periódica de doses de
reforço, mais de uma vez ao ano.

“A proteção vacinal precisa ser
mantida, e foi criminosa a ação
de alguns Estados que suspen-
deram a obrigatoriedade do uso
de máscara em ambientes fecha-
dos”, afirma Zanetta. Criminosa,
diz ele, porque já se sabia que
essa não obrigatoriedade traria
consequências para a saúde pú-
blica.

O sanitarista lembra que, com
três doses, um indivíduo tem 50
a 60% de proteção contra a
Covid, tanto para desenvolver a
doença quanto para transmiti-
la. “Com menos de três doses, a
proteção é menor. Já a máscara
N-95 tem 95% de proteção. En-
tão, máscara e vacina andam
juntas. A proteção oferecida
pela máscara nunca baixa, ao
contrário, ela ajuda nos interva-
los vacinais.

Agora já está sendo aplicada a
quarta dose e vamos partir para
a quinta”, garante.


