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Fundação Florestal lança
edital de permissão de
uso do Parque Estadual

Ilha Anchieta

A Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente do Estado de
São Paulo, por meio da Funda-
ção Florestal, lançou o edital
para a Permissão de Uso de áre-

as de uso público e serviços
ecoturísticos do Parque Estadu-
al Ilha Anchieta, localizado em
Ubatuba.

O PEIA recebe cerca de 40 mil

visitantes/ano e a permissão
terá o objetivo de melhorar a
prestação dos serviços de
ecoturismo e seu uso público.

 Os detalhes estão na pág. 3

Campanha contra
Poliomielite e de

Multivacinação começa
na próxima segunda-feira
Na próxima segunda-feira, dia

8, terá início a campanha naci-
onal de vacinação contra a Po-
liomielite e a de Multivacinação
para atualizar a Caderneta de
Vacinação de crianças e ado-
lescentes. As imunizações serão
oferecidas em todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) de
Ubatuba até o próximo dia 9 de
setembro. Acompanhe na
pág.Na próxima segunda-feira,
dia 8, terá início a campanha
nacional de vacinação contra
a Poliomielite e a de
Multivacinação para atualizar
a Caderneta de Vacinação de
crianças e adolescentes. As
imunizações serão oferecidas

em todas as Unidades Básicas
de Saúde (UBS) de Ubatuba até

o próximo dia 9 de setembro.
      Acompanhe na pág. 4

Estão abertas as inscrições
para a Mostra IV Saberes

Artesanais do Litoral Norte
A Mostra acontecerá

de 2 a 25 de setembro
no Salão de Exposição
do Teatro Municipal e
faz parte das ações do
IV Saberes Artesanais,
este ano contemplado
pelo Edital da Fundart

para Inscrição e
Seleção no Programa

de Apoio a Eventos na
Municipalidade para

o Ano de 2022. Os
participantes concor-

rerão com uma
premiação para os 3
primeiros colocados

das categorias
Acessórios, Utilitári-

os, Decorativos e
Tradicionais. Saiba

mais na pág. 5

Educação de Ubatuba promove mais
uma edição do Jore e Parajore

Durante o mês de agosto, a
secretaria de Educação de
Ubatuba promove mais uma
edição dos Jogos Recreativos da
Educação -Jore “Brincando de
atletismo” e Jogos Recreativos
Paradesportivos da Educação –
Parajore “Brincando de Atletis-
mo”.

A iniciativa acontece entre os
dias 22 e 29 deste mês, das 8h
às 12h, no Campo da Estufa II e
contempla 1130 alunos dos
quartos anos do Ensino Funda-
mental de 25 escolas da Rede
Municipal.

Veja cronograma na pág. 7

Experimental de Dança
de Ubatuba conquista

premiação no maior festival
de dança do mundo

Durante duas semanas de
programação,  550  grupos
s e  a p r e s e n t a r a m  e n t r e
mais de 2 mil  coreografias
na 39ª  edição do Fest iva l
de Dança de Joinvi l le,  que
p e l o  n ú m e r o  e x p r e s s i v o
acabou sendo considerada

a maior edição da história.
O grupo formado por 17 cri-

anças de 10 a 13 anos, bailari-
nos da Experimental de Dança,
apresentaram a obra coreográ-
fica “Viva!” em dois palcos aber-
tos, dias 27 e 28 de julho, e na
competição do Meia Ponta para

o qual foi selecionada, em duas
sessões no dia 29 e recebeu o
2º lugar na categoria Jazz Infan-
til no maior festival de dança
do mundo pelo Guiness Book.

Sobre a conquista, acompanhe
na pág. 6

Pais de autistas pedem socorro para
não fechar Associação - Pág. 6

FOTO: AMIR STAIR
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EDUCAÇÃOEDITORIAL GASTRONOMIA

MULHERES 31

Sabedoria
Antes de dominar uma técnica, uma tecnologia ou seja o que

for, convido você a primeiro dominar a você mesmo.
Lembre-se quem não governa a si mesmo. Não consegue go-

vernar mais nada.
Coloque isso como prioridade na sua vida.
Como vc pode fortalecer sua mente, sem endurecer o cora-

ção? Ter equilíbrio fala de sabedoria.
Ainda que o mundo esteja em tempestade, se o seu mundo

interior estiver organizado, nada abala você.
Primeiro passo: assuma seus erros, faça um checklist dos

seus erros e assuma-os, só assim você conseguirá se domi-
nar... Quando você se conhece!

Segundo:perdoe.
Terceiro: se organize.
Um coração alinhado,quebrantado e humilde fará você fruti-

ficar e florescer nesta terra em qualquer lugar.

Muitas vezes passamos por
momentos na vida onde tudo
parece desmoronar e nada dá
certo. Nessas horas nos senti-
mos mal, como se todas as nos-
sas conquistas fossem esqueci-
das, como se nada do que já fi-
zemos na vida valesse e passa-
mos a nos sentir um fracasso.

Não existe ninguém no mundo
que nunca enfrentará estes mo-
mentos de tribulação, mas o
que diferencia uma pessoa ven-
cedora de uma pessoa comum
é o que ela faz a partir disso,
como ela reage e de que manei-
ra se posiciona frente aos de-
safios.

Devemos nos posicionar dian-
te das adversidades, pois tudo
que acontece depende de como
você está se enxergando e se
posicionando em relação a
isso. Lembre-se: você não é uma
pessoa derrotada, está apenas
vivendo numa situação passa-
geira de escassez.

A primeira coisa que acontece
quando passamos por momen-
tos ruins é perder a esperança,
que acaba abalando a fé em
nós mesmos e deixamos de acre-

Não se acostume
com a derrota

ditar que as coisas voltarão a
ser como antes. Se você ficar só
choramingando e tentando pro-
curar os motivos pelos quais
você está nessa situação, con-
tinuará nesse ciclo e não con-
seguirá sair.

Entenda que você precisa se
posicionar, viver quem é de ver-
dade. Pare de culpar os outros,
de culpar o mundo e busque for-
ças dentro de você para reco-
meçar. Toda perda é uma opor-
tunidade para começar de novo.

Você deve acordar confiante,
acreditando que todos os pro-
blemas irão se resolver. Para
isso, é preciso mudar a direção
dos seus pensamentos, come-
çar a se livrar dos sofrimentos
e parar de se sentir um derrota-
do, pois você não é. Viva como
um vencedor e aja como se já
tivesse conquistado tudo aqui-
lo que deseja!

André Oliveira

André Oliveira é autor do livro

Tome Posse e CEO da CredFácil,
maior rede de franquias de ser-

viços financeiros do Brasil

Lair Moura

De acordo com o último Censo
Escolar no Brasil, quase 300 mil
Alunos com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA) estavam
matriculados nos ensinos: in-
fantil, fundamental ou médio
das redes: públicas, privada e
filantrópica, no ano passado,
revelando uma alta de 280%,
ante 77 mil, em 2017.

Apesar do aumento de Alunos
que passaram a frequentar a
escola nesse período, o número
ainda é modesto quando com-
parado com o universo de pes-
soas que tem autismo.

No Brasil, estima-se que um
milhão e meio de pessoas têm
autismo. Dessa forma, apenas
uma parcela pequena desse
público tem acesso à Educação.

O TEA é incluído no grupo dos
Transtornos do
Neurodesenvolvimento, sendo
uma condição manifestada
muito cedo, antes mesmo da
estimulação da educação in-
fantil. Dentre as características,
encontram-se os déficits que
prejudicam o funcionamento
pessoal, social e acadêmico,
variando desde limitações es-
pecíficas na aprendizagem, no
controle de funções executivas
até prejuízos globais em habili-
dades sociais ou inteligência.

A Lei nº 12.764/2012, garante
ao Aluno com TEA seu direito de
estar na Escola e de ser atendi-
do por profissionais prepara-
dos. Infelizmente, faltam condi-
ções adequadas que propiciem
a permanência desse Aluno na
escola comum, especialmente
no que tange a formação dos
profissionais para atuar com a
sua escolarização.

São muitas as necessidades de
uma Educação Especializada
adequada para os Alunos com
TEA, que envolvem questões es-
truturais e comportamentais de
educadores e profissionais en-
volvidos.

Os principais elementos são
o respeito, responsabilidade e
integridade no atendimento; re-
dução do preconceito com as di-
ferenças; necessidade de currí-
culo funcional adequado e es-
pecífico para cada faixa etária
do desenvolvimento; equipa-
mentos de estimulação senso-
rial; métodos e intervenções

As barreiras e desafios
da inclusão escolar do

aluno com autismo
O real e o faz de conta

para cada especificidade do es-
pectro autista; equipe técnica de
saúde para atendimento inte-
gral e eficaz na atuação
interdisciplinar, adequação do
ambiente escolar com técnicas
comportamentais, estruturais e
de acessibilidade; a acompa-
nhamento médico – principal-
mente com neurologista e psi-
quiatra; atividades complemen-
tares de musicoterapia, dança
e técnicas esportivas específi-
cas; atividades de oficinas
profissionalizantes; atividades
com oficinas terapêuticas: do
meio ambiente, e, atividades
assistidas com animais a
petterapia e arteterapia.

Para que o Aluno autista de-
senvolva suas habilidades, é
necessária uma estrutura esco-
lar eficiente, com preparo pro-
fissional de todos os envolvi-
dos no processo educativo,
como ocorre no ensino especi-
alizado na APRAESPI, em Ribei-
rão Pires, que é a maior Escola
Especializada para autismo, no
Estado de São Paulo.

Possibilitar a permanência do
Aluno com TEA, numa Escola Co-
mum, até mesmo oferecer uma
auxiliar para o Professor da
sala, somente cuidar desse Alu-
no, não significa que seja o
melhor para ele.

As mães desses Alunos muitas
vezes têm que ficar de “plantão”
em suas casas para correr para
a Escola, a qualquer
intercorrência desse atendi-
mento. Isso não é VIDA com qua-
lidade para essas MULHERES,
que na maioria das situações
largam o emprego, largam os
estudos se anulam como PESSOA
para serem apenas MÃES, em
tempo integral.

As Escolas Especializadas,
com estrutura adequada e pro-
fissionais habilitados, é a me-
lhor proposta, até que esses
Alunos controlem seu compor-
tamento e possam aprender.

*Lair Moura é ativista na área

da Saúde há 50 anos. Advogada
com especialização em direito

sanitário, administradora de

empresas, com foco em adminis-
tração hospitalar. Fundadora da

Federação das APAEs do Estado

de São Paulo, com 50 anos de
luta em defesa da Educação Es-

pecializada.

As empresas de Ubatuba interessadas em participar do programa
podem se inscrever através do link: https://bit.ly/ciclo5ali

SEBRAE Ubatuba divulga projeto de
consultoria sobre inovação produtiva

A partir do dia 12 de agosto, o
SEBRAE Ubatuba disponibilizará
para as empresas da cidade o
programa de consultoria “Bra-
sil Mais Ali”.

A iniciativa levará inovação às
empresas com soluções para
aumentar a
p r o d u t i v i -
dade e ge-
rar mais
transforma-
ção digital
aos peque-
nos negóci-
os, por
meio de
m e l h o r i a s
rápidas e
de alto im-
pacto. A consultoria será reali-
zada por profissionais do
SEBRAE chamados ALI-Agentes -
especialistas que irão até as
empresas, levando orientações
sobre a implantação de melho-
res práticas sustentáveis e
tecnológicas de mercado.

As empresas
de Ubatuba interessadas em
participar do programa podem
se inscrever através do

PROGRAMA “BRASIL MAIS ALI”

link: https://bit.ly/ciclo5ali.
Segundo a gestora do

SEBRAE Ubatuba, Priscilla
Patrício, a iniciativa ajudará a
fomentar a economia local.
“Ubatuba tem sido foco de gran-
des empresas para empreen-

der, tra-
z e n d o
para o mu-
n i c í p i o
o p o r t u n i -
dades de
trabalho e
renda. E
com essa
ação do
S E B R A E
com certe-
za o merca-

do ficará mais preparado e apto
para crescer e inovar”, comen-
tou.

Segundo o SEBRAE, o progra-
ma “Brasil Mais Ali” atenderá
cerca de 225 novas empresas do
Vale do Paraíba e Litoral Norte,
sendo exclusivo para
microempresas (MEs) e Empre-
sas de Pequeno Porte (EPPs).

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Se eu tivesse espaço para plan-
tar mesmo, algo que não falta-
ria na minha plantação seria o
pé de feijão. Como eu amo fei-
jão e tudo que dá para fazer com
ele. Desde o feijão com caldo
tradicional, tutu de feijão, fei-
joada, feijão tropeiro, bolinho,
farofa, salada, sopa, caldo, en-
fim…

São tantas as possibilidades
e tenho certeza que já dei mui-
tas receitas como essas por
aqui. E como nunca me canso
dele, tenho realmente um ape-
go afetivo por essa delicia, a
receita de hoje será: Feijão!

Mas não é qualquer feijão, é
um feijão cheio de nutrientes,
ótimo para esquentar as noites
mais frias. É um tipo de “Feijoa-
da”, mas saudável =ØBÞ Acredi-
te, dá certo!

Feijoada saudável

Ingredientes
350g de feijão cru (após mo-

lho e remolho de 24h)
500g de carne picadinha em

cubinhos (pode ser a carne que
preferir, gosto muito de patinho)

1 cenoura sem casca cortada
em cubos

1 abobrinha cortada em cubos
1/4 de abóbora japonesa com

casca cortada em cubos
1  chuchu sem casca cortado

em cubos
1 cebola cortada em cubinhos
2 tomates sem casca cortado

em cubos
2 folhas de louro
2 dentes de alho
Sal, orégano e pimenta do rei-

no à gosto
Coentro

Modo de preparo
Em uma panela de pressão,

refogue a carne com um fio de
óleo até ficarem douradinhas.
Coloque o feijão que deixou de

Feijão, meu pé de feijão…

molho, bem lavado, na panela
junto à carne e acrescente os
legumes picados, cubra com
água, coloque o louro e tampe.
Ao pegar pressão, contar 15
minutos em fogo baixo , desli-
gue a panela e deixe perder
pressão sozinha. E então, va-
mos temperar… Em uma frigi-
deira a parte, refogue o alho
ralado em um fio de óleo, ao fi-
car dourado, jogue dentro da
panela de pressão com o feijão
e os legumes cozidos, acrescen-
te o sal, o orégano, a pimenta
do reino e o coentro picadinho,
deixe ferver até obter um caldo
“grossinho”. Se estiver com pou-
co caldo, vá acrescentando
água aos poucos até ficar do seu
gosto. Sirva com arroz branco e
couve refogada.

Dicas:
– Escolha o feijão que desejar,

não precisa ser somente o pre-
to.

– Dá certo também com grão
de bico, fica uma delícia.

– Se preferir comer como uma
sopa, acrescente mais caldo e
sirva com queijo coalho rala-
do.

Só façam e me contem… Bom
apetite!

Acessem meu site e se surpre-
enda com dicas e receitas:
https://chefroberta.com.br

Inscrições podem ser realizadas até dia 10 de agosto

A Petrobras está com inscrições abertas para pescadores
de Ubatuba e Caraguatatuba interessados em realizar o trei-
namento sobre ações de atendimento à emergência de vaza-
mento de óleo. As inscrições tiveram início nesta segunda-fei-
ra, dia 1º, e podem ser realizadas até dia 10 de agosto.

O treinamento será realizado nos dias 18 e 19 de agosto,
no Ubatuba Palace Hotel, – Rua Cel. Domiciano, 500 – Centro.
Serão disponibilizados transporte e alimentação aos partici-
pantes gratuitamente. São 20 vagas disponíveis, e tem como
foco ensinar os pescadores em como agir em caso de vazamen-
to de óleo no mar.

O diretor de Gestão de Meios Produtivos da secretaria de Pes-
ca e Agricultura, Leonardo Moraes, destacou a importância de
os pescadores participarem deste treinamento. “Esse tipo de
capacitação é fundamental para quem está no mar, porque a
Petrobras não tem o monitoramento de tudo que está aconte-
cendo lá. Muitos animais marinhos passam por essas áreas e
são os pescadores que acompanham e sabem disso. Esse trei-
namento é para os pescadores estarem atentos no mar e caso
vejam uma mancha, já saberem como proceder ou orientar”.

Para realizar inscrição é necessário enviar uma mensagem
para o WhatsApp (13) 99741-7009.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

CAPACITAÇÃO
Inscrições abertas: treinamento

da Petrobras para
pescadores de Ubatuba
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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

AGENDA TEATRAL EM UBATUBA

IPMU

Chamamento para propostas
ficará aberto até o dia 15/9;
iniciativa tem como objetivo

melhorar a prestação dos
serviços de ecoturismo e uso

público na Unidade de
Conservação

A Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente do Estado de
São Paulo, por meio da Funda-
ção Florestal, lançou o edital
para a Permissão de Uso de áre-
as de uso público e serviços
ecoturísticos do Parque Estadu-
al Ilha Anchieta, localizado em
Ubatuba, litoral norte de São
Paulo.

O PEIA recebe cerca de 40 mil
visitantes/ano e a permissão
terá o objetivo de melhorar a
prestação dos serviços de
ecoturismo e uso público, ofe-
recendo ao visitante serviços,
informações, infraestruturas e
equipamentos de qualidade e
compatíveis com os objetivos
da Unidade de Conservação.

Além de ordenar o fluxo de vi-
sitantes, a iniciativa vai garan-
tir a implantação de ferramen-
tas de controle e
monitoramento da visitação,
oferecer ao visitante serviços e
informações de qualidade,
mantendo as infraestruturas em
bom estado de funcionamento
e segurança, com a garantia da
realização de manutenção pre-
dial das edificações. A permis-
são também garantirá a quali-
dade ambiental, priorizando
atividades e serviços com pre-
missas sustentáveis e que ge-
rem o mínimo impacto ao meio
ambiente, fomentando o desen-
volvimento sustentável no mu-
nicípio de Ubatuba e região.

O projeto também valorizará
a produção e mão-de-obra lo-
cais, uma vez que as empresas
terão que contratar 70% de co-
laboradores residentes em
Ubatuba e Caraguatatuba e
priorizar a comercialização de
pescados e frutos do mar obti-
dos da pesca artesanal local,
focar em produtos que tenham
relação com ações de conser-
vação e/ou que favoreçam a
proteção do bioma Mata Atlân-
tica, não utilizar pratos, talhe-

MEIO AMBIENTE

Fundação Florestal lança edital
de permissão de uso do Parque

Estadual Ilha Anchieta

res e copos de plástico ou
isopor e divulgar campanha de
orientação aos visitantes para
que não descartem os resíduos
em ambiente insular.

Dividido em dois lotes, as em-
presas poderão oferecer servi-
ços como hospedagem, venda
de ingressos, souvenirs e pro-
dutos de primeira necessidade
e artesanato, realização e loca-
ção de espaços para eventos,
aluguel de equipamentos náu-
ticos, de guarda-sóis e cadeiras
de praia, no lote 1, e alimenta-
ção, locação de espaços com
churrasqueiras e realização e
locação de espaços para even-
tos, no lote 2.

Dentre as estruturas
disponibilizadas no edital es-
tão o Ranchão da Amizade, um
espaço para eventos com 66m²
e capacidade para 30 pessoas
com sanitários; a Antiga
Escolinha, hospedaria com
231m² e capacidade para 40
pessoas; o Edifício-sede: Centro
de Visitantes, espaço de 222m²
para eventos e exposições; qua-
tro quiosques com churrasquei-
ras e sanitários, com capacida-
de para oito pessoas cada; a
Casa do Diretor, espaço para
restaurante, com 340m² e capa-
cidade para 70 pessoas senta-
das, entre outras.

Os interessados poderão con-
sultar o edital completo no site
da Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente e Fundação
Florestal. O recebimento dos
envelopes das licitantes e a
abertura das propostas acon-
tecerão no dia 15/09/2022 às

09h00, em sessão pública que
será realizada na sede da Se-
cretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente, localizada na
Av. Prof. Frederico Hermann
Júnior, 345, Alto de Pinheiros –
São Paulo.

Para acessar o edital na ínte-
gra, clique em: https://
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
editais/2022/07/concorrencia-
02-2022-gs/

Para mais informações, entre
em contato pelo telefone (11)
3133-3979 ou pelo email
sima.licitacoes@gmail.com

Parque Estadual Ilha Anchieta

O Parque Estadual  I lha
Anchieta protege a segunda
maior ilha do Litoral Norte do
estado. São 828 hectares,
17km de perímetro e sete prai-
as de águas cristalinas que
contrastam com o verde da
Mata Atlântica. Distância de
8km do continente por em-
barcações cadastradas com
saídas do Píer Saco da Ribei-
ra.

O PEIA possui cinco trilhas
terrestres ,  uma tr i lha
subaquática, pontos de mer-
gulho, quatro mirantes, prai-
as calmas e limpas e mergu-
lho livre em águas profun-
das. Em 2021, foram concluí-
das as obras de revitaliação
de estruturas, trilhas, áreas
de banho, acervo histórico,
demarcação de área de ba-
nho, sinalização, materiais
de educação ambiental, equi-
pamentos e mobiliário.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

ORÇAMENTOS DE EDITAIS  DE JUSTIÇA

acidadeubatuba@gmail.com

O empreendimento gerará
cerca de 250 empregos na

cidade

A Secretaria de Assistência
Social de Ubatuba informa que
segue oferecendo suporte para
as pessoas interessadas em
fazer inscrição para as vagas
de emprego disponibilizadas
pelo novo hipermercado que
será inaugurado na cidade.
Como as inscrições são 100%
online, quem apresentar difi-
culdade ou não tiver acesso à
internet, pode comparecer à
unidade do Poupatempo, na Av.
Tomas Galhardo, 1.172, e rece-
ber todo suporte para o
cadastramento de currículo.

“No Poupatempo nossa equi-
pe está oferecendo essa ajuda,
para que todos os interessados
possam se cadastrar. As inscri-
ções seguirão abertas até que
o hipermercado conclua seu
quadro de contratações”, expli-
cou o secretário de Assistência
Social, Anderson Paiva.

A nova rede de
hipermercados, que deverá ser
inaugurada em outubro em
Ubatuba, já registrou até o mo-
mento mais de 2.500 inscritos
para o processo seletivo – que

Assistência Social oferece
suporte para inscrições
do novo hipermercado

está disponibilizando cerca de
250 vagas de emprego.

Segundo o empreendimento,
as vagas são para as mais di-
versas áreas de mercado, como
açougue, confeitaria, atendi-
mento, caixa, limpeza, reposi-
ção de loja, segurança, etc. Os
interessados em participar da
seleção ainda podem se inscre-
ver no endereço htt://
shibatasupermercados.gupy.
Basta selecionar a unidade de-
sejada e conferir as categorias.

Estrutura

O empreendimento ficará
sediado às margens da Rodo-
via Oswaldo Cruz, 850, no bair-

ro Mato Dentro. A loja contará
com mais de 350 vagas de es-
tacionamento, sendo a maioria
coberta, 28 check-outs, 4.000
m² de área de vendas
climatizada, além da oferta de
mais de 30 mil itens que é um
dos diferenciais do Grupo.
Além dos setores tradicionais,
a loja se destaca pelos setores
de bazar, rotisseria, pizza as-
sada, e adega com mais de 500
rótulos.

Interessados em ser lojistas
do centro comercial podem en-
trar em contato pelo e-mail:
aluguel.lojas@shibata.com.br

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

DISQUE 190
AJUDE A POLÍCIA A

AJUDAR VOCÊ!

Destaque para stand-up do comediante
Marco Luque, no dia 21, às 19h

O Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira
Pinto receberá no mês de agosto atrações
voltadas para todas as idades. A programa-
ção conta com show de stand-up do come-
diante Marco Luque, ação solidária em prol
da Santa Casa de Ubatuba e apresentações
gratuitas.

O Teatro Municipal fica na Praça Exaltação
da Santa Cruz, 22 – Centro de Ubatuba.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 10, às 19h: Palco Solidário – apresen-
tações de dança em prol da Santa Casa de
Ubatuba. Ingressos por R$ 20,00 + 1kg de
alimento não perecível. Vendas na Santa
Casa e academias participantes. Informa-
ções: (12) 3834-3238.

Dia 12, às 16h e dia 13, às 16h e 18h: As
aventuras de Gina Limão – Teatro de Bone-
cos. Ingressos por R$ 30,00 (inteira) e R$
15,00 (meia e promocional). Vendas pelo site
megabilheteria.com, loja SuperNerds
Informática e na bilheteria do teatro no dia
do evento. Informações: (11) 97740-0170.

De 18 ao dia 20, durante todo o dia: II En-
contro de Ecoturismo. Entrada franca, com
cadastramento pelo site:
www.coaquira.org.br. Informações: (12)
99788-7141.

Dia 21, às 19h: Dilatados - stand-up com o
comediante Marco Luque. Ingressos por R$
80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). Vendas na
loja SuperNerds Informática, no Mercadinho
Raiz e no site: www.ingressos10.com.br. In-
formações: (12) 99164-6060.

Teatro Municipal divulga agenda
de eventos do mês de agosto

Dia 30, às 14h30: Circo Navegador, Palha-
ço Lab. Entrada gratuita, com retirada do
ingresso na bilheteria do teatro no dia do

evento, a partir das 13h30. Informações: (12)
98173-4402.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU
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POLIOMIELITE

PREVENÇÃO

FALANDO DE SAÚDE

Campanha contra
Poliomielite e de

Multivacinação começa
na próxima segunda-feira

Imunização de crianças e
adolescentes segue até o dia 9

de setembro

Na próxima segunda-feira, dia
8, terá início a campanha naci-
onal de vacinação contra a Po-
liomielite e a de Multivacinação
para atualizar a Caderneta de
Vacinação de crianças e ado-
lescentes. As imunizações serão
oferecidas em todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) de
Ubatuba até o próximo dia 9 de
setembro.

A vacinação da Poliomielite
estará disponível para crianças
de 1 a menores de 5 anos. As
crianças menores de 1 ano re-
ceberão a dose que estiver em

atraso ou a vacina prevista na
rotina. Para alguns casos o
imunizante será oral (gotinha)
e em outras situações será ad-
ministrado por via
intramuscular (agulha).

Já a campanha de
Multivacinação é uma estraté-
gia do Ministério da Saúde para
atualizar a vacinação dos me-
nores de 15 anos de idade. Es-
tarão disponíveis todas as va-
cinas do calendário básico de
vacinação para as crianças e
os adolescentes não vacinados
ou com esquemas vacinais in-
completos.

O objetivo das campanhas é
ampliar as coberturas vacinais
infantis em todo país, reduzin-
do principalmente os riscos de
retorno da Poliomielite no Bra-
sil.

Para saber sobre os dias e
horários de vacinação em cada
UBS do município, acesse o site:
www.ubatuba.sp.gov.br.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Segundo pesquisas, crianças

alimentadas com leite artificial

têm maior incidência de otites,
com risco de perda auditiva e

prejuízos no desenvolvimento

da fala e do aprendizado

 O leite materno é um alimen-
to indispensável para os bebês
e,  neste mês, conhecido
como Agosto Dourado por sim-
bolizar a luta pelo incentivo à
amamentação, é importante
ressaltar que doenças crôni-
cas, alergias e até a covid-19
podem ser evitadas ou terem os
riscos reduzidos graças à
amamentação. O leite materno
aumenta a imunidade. Contém
anticorpos e proteínas que di-
minuem os casos de infecções
e inflamações, como a otite, por
exemplo, que causa muita dor
ao neném e noites sem dormir.

 No Paraná, duas pesquisas
investigaram a ocorrência de
otite em crianças amamentadas
e não amamentadas no peito; a
alimentação com leites artifici-
ais; e a relação entre otite e a
postura do bebê na hora de
mamar. Embora seja um tema
controverso, muitos pediatras
recomendam às mães não dar
o peito ou a mamadeira com o
bebê deitado porque isso pode
facilitar com que tanto o leite
ingerido quanto uma possível
regurgitação da criança parem
na trompa auditiva, podendo
servir de transporte para vírus
e bactérias até a orelha, cau-
sando otites.

 Um dos estudos, coordenado
pelas fonoaudiólogas Francis
Oliveira; Raquel Colombo e
Cristiane Gomes, do Centro Uni-
versitário de Maringá, foi feito
com 59 mães de bebês com até
dois anos de idade. A investiga-
ção mostrou que a incidência
de otite foi maior em crianças
entre 13 e 24 meses, por causa
de fatores como a introdução
de leite artificial oferecido em
mamadeira e em posição deita-
da. As pesquisadoras alertaram
para o perigo do desmame pre-
coce.

 Outro estudo, realizado pelas
fonoaudiólogas Luciana
Marchiori e Juliana Melo, na
Universidade do Norte do
Paraná, comprovou também a
proteção que a amamentação
no peito oferece contra as in-
fecções na orelha. O artigo,

Bebê que mama no peito tem
menos infecção de ouvido

i n t i t u l a d o   R e s u l t a d o s

Timpanométricos: Lactentes de

Seis Meses de Idade, traz os da-
dos da pesquisa. Dos 46 bebês
avaliados, 30 foram submetidos
à amamentação exclusiva com
leite materno, enquanto 16 não.
Todos passaram por exames
para detecção de alterações
sugestivas de otites na orelha.
Entre os que mamaram apenas
no peito, a timpanometria foi
normal em 90% dos casos. En-
tre os bebês que não tiveram
amamentação exclusiva, ape-
nas 50% deles tiveram
timpanometria normal.

 A proteção que o aleitamento
materno oferece é ainda mais
importante porque já é sabido
que na primeira infância mui-
tas crianças têm perda auditi-
va devido às infecções na ore-
lha. O problema é mais grave
nos casos das otites de repeti-
ção, variados períodos em que
as crianças não escutam bem -
ora escutam, ora não. Nestes
casos, a perda auditiva, mesmo
que seja leve e temporária, pre-
judica a decodificação dos
sons, podendo causar prejuízos
no desenvolvimento da fala, da
linguagem e na aprendizagem.

 ”O processo de maturação do
sistema auditivo central ocor-
re durante os primeiros três
anos de vida. Por isso, a
estimulação sonora neste perí-
odo de maior plasticidade ce-
rebral é imprescindível, já que
para o aprendizado da lingua-
gem oral e, consequentemente,
o desenvolvimento intelectual,
emocional e de habilidades, é
preciso que as crianças consi-
gam ouvir e interagir com seus
pais e familiares e, assim, pos-
sam estabelecer novas cone-
xões neurais”, pontua a
fonoaudióloga Rafaella Cardo-
so, especialista em Audiologia

na Telex Soluções Auditivas.
 A boa notícia é que os índices

de aleitamento materno estão
aumentando no Brasil, de acor-
do com o Estudo Nacional de Ali-

mentação e Nutrição Infantil
(Enani), coordenado pela Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), em conjunto com
a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), a Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj) e a
Universidade Federal
Fluminense (UFF).

Foram avaliadas 14.584 crian-
ças menores de cinco anos, em
todo país, entre fevereiro de
2019 e março de 2020 e os re-
sultados mostraram que a
prevalência de amamentação
exclusiva em bebês com até
quatro meses saltou de 4,7%, em
1986, para 60% neste período.
Já entre os menores de seis me-
ses, o índice aumentou de 2,9%
para 45,7%; um avanço signifi-
cativo mas ainda longe do ide-
al.

 
Leite materno também prote-

ge contra a covid
 
Pesquisa realizada em São

Paulo pela Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC) com 218
mulheres que testaram positi-
vo para a covid-19 em algum
período da gravidez, mostrou
que as mamães infectadas não
transmitem o vírus para seus
bebês.

 Em um dos casos, os pesqui-
sadores comprovaram que o
colostro de uma mulher
infectada ao dar à luz tinha
anticorpos capazes de anular o
ataque do vírus. A pediatra
Fabíola Suano de Souza, que
participou do estudo, confirma.
“A covid-19 não é transmitida
por meio da amamentação nem
durante a gestação”.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Iniciativa leva aos bairros os

serviços prestados pela

Assistência Social

A equipe do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS)
da região Sul
de Ubatuba divulgou nesta se-
mana a programação de agosto
do projeto “CRAS no Bairro”.

A iniciativa tem o objetivo de
levar para a população dos
bairros os serviços prestados
pela Assistência Social, como
inscrição do Cadastro Único
para Programas Sociais
(Cadúnico), obrigatória para
obter o auxílio Brasil, BPC/
LOAS, Carteira do idoso ou a
Tarifa Social para conta de luz.
O CRAS também auxilia famíli-
as em situação de insegurança
alimentar, com dificuldades de
acesso aos servidores de saú-
de e educação ou situações de

Ação “CRAS no Bairro” divulga
programação na região sul

conflito familiar ou convívio
social, entre outros.

Confira abaixo as localidades
que receberão o projeto “CRAS
no Bairro”:

-04/08, às 10h - CRAS no Bairro
na Aldeia Renascer. Local: Esco-
la Municipal;

-08/08 às 9h30 - CRAS no Bair-

ro na Praia Dura. Local: Unida-
de Básica de Saúde;

-11/08 às 10h - CRAS no Bairro
na Caçandoca. Local: Centro
Comunitário;

-18/08 às 10h - Grupo PAIF de
acompanhamento. Local: CRAS
Maria Balio na Maranduba.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Ação será realizada das 8h às
14h, com visita às residências e

orientação aos moradores

 
Os Agentes de Controle de

Endemias e os Agentes Comuni-
tários de Saúde realizarão nes-
te sábado, dia 6, um mutirão
contra a dengue no bairro da
Estufa II. A ação será realizada
das 8h às 14h, com visita às
residências e orientação aos
moradores sobre como elimi-
nar os possíveis criadouros do
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, Chikungunya,
Zika e febre amarela.

As equipes que participarão do
mutirão pedem para que a po-
pulação colabore com a ação,
liberando a vistoria de casas e
estabelecimentos pelos agentes
devidamente identificados.

O coordenador da Vigilância
Ambiental de Ubatuba, Jorge
Dantas, explica que a Estufa II
registrou na última semana um
aumento de casos de dengue e
que a ação ajudará a eliminar
os possíveis criadouros. “Como
parte da iniciativa, nesta sema-
na, já realizamos um trabalho
de nebulização pelo bairro, que
consiste na aplicação de inse-

Bairro Estufa II recebe neste
sábado mutirão contra a dengue

Ciclista respeite
 a sinalização

Nunca ande
na contramão

das ciclofaixas de Ubatuba

ticida para matar os mosquitos
adultos”, ressaltou Dantas, in-
formando ainda que durante o
mutirão haverá identificação e
fiscalização de terremos baldi-
os com possíveis focos de den-
gue. “Com a vistoria dos terre-
nos será possível notificar os
proprietários e até mesmo apli-
car multas caso os problemas
identificados não sejam sana-
dos de forma correta”, destacou
o coordenador da Vigilância
Ambiental.

Segundo dados da Vigilância
em Saúde, atualizados em 1º de
agosto, o município contabiliza

145 casos de dengue este ano e
outros 132 exames ainda estão
em investigação.

Orientações gerais para a po-
pulação

Mantenha a limpeza de calhas,
lajes, pratos de vasos de plan-
tas, bebedouros de animais,
bandejas de geladeira, baldes
e regadores. É importante elimi-
nar ainda latas, pneus velhos,
frascos plásticos, entre outros
objetos que possam acumular
água.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

IMUNIZAÇÃO

 Equipe também aplicou

outras 154 doses na

segunda-feira na
Prefeitura de Ubatuba

 
A campanha “Sextou com Va-

cina” aplicou 648 doses de
imunizantes contra a Covid-19
e a Influenza nas Unidades Bá-
sicas de Saúde da Maranduba,
Perequê-Mirim, Cícero Gomes,
Perequê-Açu e Ipiranguinha. A
vacinação aconteceu no último
dia 29, em horário estendido,
das 17h às 22h.

Contra a Covid, foram aplica-
das 423 doses em pessoas a
partir dos 5 anos; e sobre a
Influenza, 225 pessoas busca-
ram pela imunização, que segue
aberta a toda população a par-
tir dos 6 meses de idade. O ho-
rário diferenciado beneficiou
os munícipes que encontram
dificuldades para se vacinar
por conta da jornada de traba-
lho ou demais compromissos
em período comercial.

V isando aumentar cada dia
mais  a imunização dos
munícipes, a Secretaria de
Saúde também realizou nesta

Campanha “Sextou com Vacina” aplica
648 doses da Covid e Influenza

ORÇAMENTOS DE EDITAL

DE JUSTIÇA E PUBLICIDADE

acidadeubatuba@gmail.com

segunda-feira (1º) uma ma-
nhã de vacinação no prédio
da prefeitura, quando foram
aplicadas 78 doses da Covid
e 76 da gripe.  

A  secretar ia  reforça que
todos os postos de saúde

da  c idade  seguem com o
cronograma de vacinação,
que pode ser acompanha-
d o  p e l o  s i t e :   w w w. u b a -
tuba.sp.gov.br.

Fonte: Secretaria de Comu-
nicação / PMU
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ARTESANATO

Estão abertas as inscrições
para a Mostra IV Saberes

Artesanais do Litoral Norte

Será real izada no próximo
dia 11 de agosto às  19h na
sede da Associação dos Enge-
nheiros  e  Arquitetos  de
Ubatuba para a  palestra
“Bate Papo sobre Energia So-
lar ” que versa sobre s istema
fotovoltaico abordando proje-
to, custo/benefício, execução
de instalação e legis lação.

A palestra vai  ser ministra-
da pelo engenheiro eletricis-
ta Luiz Felipe Martins de Oli-
veira e é voltada para os as-
sociados em parcer ia  com o
CREA-SP.

Entre outros assuntos será
destacado que a Mútua (Caixa
de Assistência ao Profissional)
está com linha de crédito para
os seus associados pedirem
financiamento para instalação
deste sistema. Sua participa-

Mais uma reunião para acertar to-
dos os detalhes para a realização da
próxima Feira das Nações aconteceu
na última segunda-feira (1º) no pré-
dio da SETUR, com a presença do re-
presentante da pasta, Thiago, e de al-
gumas das entidades que irão fazer
parte da feira.

A reunião foi coordenada pelo presi-
dente do Rotary Club de Ubatuba,
Ernesto Zambon. A Feira das Nações
acontece do final de outubro até a pri-
meira semana de novembro, prometen-
do ser um evento de primeira qualida-
de para a cidade e os visitantes da
ocasião.

No dia 10 de agosto a partir
das  19h30 no Bar  e  Restau-
rante Cadeia  Velha,  a  DISCO
PARTY da APEAU que com cer-
teza  va i  ser  sucesso  tota l .
Participe e divirta-se ajudan-
do  a  ent idade  que  depende
da sua contribuição para con-
tinuar com suas portas aber-
t a s .

O conv i te  ind iv idua l  custa
R$ 70,00 e dá direito ao buffef
onde pode se servir à vonta-
de e no final da festa partici-
par de sorteios de brindes.

Os  conv i tes  estão à  venda
na sede da  APEAU na  lo ja
ZABDI  ou então pelo te lefo-
ne (19)  98362-3456 com a
Gise le .  A  APEAU conta  com
sua presença no DISCO PARTY.

Foi realizado na segunda-fei-
ra a vernissage da exposição da
Fundação de Arte e Cultura de
Ubatuba – Fundart, intitulada
“Ubatuba, lendas e outras es-
tórias” que apresenta ao públi-
co cerca de 15 quadros que já
foram restaurados por V itória
Borsatto, restauradora contra-
tada da fundação.

Com a presença da prefeita
Flavia Paschoal que parabeni-
zou a restauradora pelo lindo
trabalho realizado, resgatando
a nossa história e nossa arte,
também teve a presença de se-

Disco Party da APEAU
acontece na próxima terça

Palestra sobre energia solar na
Associação dos Engenheiros

ção é muito importante para
nossa Associação, maiores in-

formações pelo telefone da
AEAU: (12) 3832-1929.

Exposição de Arte no Teatro Municipal

cretários municipais e artistas
locais.

Além dos quadros, a exposição
também contará com a apresen-
tação de uma vitrine contendo
algumas vestimentas do ilustre
morador de Ubatuba, o senhor
Washington de Oliveira, mais
conhecido como Seu Filhinho.

A mostra faz parte de um mi-
nucioso trabalho de restauração
em mais de 900 obras entre qua-
dros, esculturas, documentos e
objetos diversos do acervo da
Fundart. Juntamente com a

recuperação das obras, o pro-

jeto também conta com pesqui-
sas e catalogação de todo o
material da fundação e do
Museu Histórico Washington
de Oliveira. A restauração co-
meçou em janeiro e a previsão
é durar cerca de quatro anos
para ser concluída.

A mostra ficará em exibição
até o próximo dia 28, no Teatro
Municipal, com visitação gratui-
ta de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Convide a família e os ami-
gos e prestigie a nossa cultu-
ra.

Rotary Club de Ubatuba
preparando a Feira das Nações

A Mostra acontecerá de 2 a 25
de setembro no Salão de Expo-
sição do Teatro Municipal e faz
parte das ações do IV Saberes
Artesanais, este ano contem-
plado pelo Edital da Fundart
para Inscrição e Seleção no Pro-
grama de Apoio a Eventos na
Municipalidade para o Ano de
2022. Os participantes concorre-
rão com uma premiação para os
3 primeiros colocados das cate-
gorias Acessórios, Utilitários,
Decorativos e Tradicionais.

Poderão se inscrever artesãos
moradores das cidades de
Ubatuba, Caraguatatuba, São
Sebastião e Ilhabela, através,
do formulário, que pode ser
acessado pelo linktree: https:/
/ l inktr.ee/saberesartesanais ,
em nossas redes sociais
@saberesartesanais, no site:
www.saberesartesanais.com.br
e divulgados na mídia regional.
O Edital para inscrição da Mos-
tra ficará disponível entre os
dias 4 e 24 de agosto.

Os artesãos moradores das
cidades participantes poderão
contar com o apoio das seguin-
tes instituições para o trans-
porte de suas obras:

FUNDACC  ( Fundação Educaci-
onal e Cultural de
Caraguatatuba);

FUNDASS  (Fundação Educaci-
onal e Cultural de São Sebasti-
ão Deodato Sant’Anna; e

Secretaria de Desenvolvimen-
to e Inclusão Social de Ilhabela.

O IV Saberes Artesanais con-
tará com uma ação presencial,
no dia 22 de setembro, e terá
na programação: Mesa de De-
bates, cujo tema será: “Artesa-

nato e Territórios - o manejo das
matérias primas e leis
ambientais”, Vivência com Mes-
tre Artesão, Apresentação Mu-
sical e Oficina, além de uma
grande exposição e venda com
artefatos produzidos pelos
artesãos de norte a sul de
Ubatuba, Caraguatatuba, São
Sebastião e Ilhabela.

Sobre o Saberes Artesanais

O projeto cultural está há 4
anos realizando trabalhos de
pesquisa e registro dos artefa-
tos e seus artistas nas comuni-
dades tradicionais caiçaras,
quilombolas e dos povos origi-
nários, além de artesãos que
trabalham mesclando saberes
com a contemporaneidade.
Nestas andanças, reafirma a
importância do resgate e ma-
nutenção das tradições e o
quanto os objetos, confecciona-
dos pelas mãos desses perso-

nagens, invisíveis para alguns,
são carregados de identidade
e de história. Tem como objeti-
vo coordenar e desenvolver ati-
vidades que visem valorizar o
artesão do litoral norte, elevan-
do o seu nível cultural, profissi-
onal, social e econômico, pro-
movendo a empresa artesanal,
no entendimento de que a mes-
ma é empreendedorismo, e si-
nalizando que a utilização do
saber tradicional manual está
desencadeando o design con-
temporâneo.

Serviço

Inscrições do dia 04 a 24 de
agosto, pelo formulário online,
disponível em https://linktr.ee/
saberesartesanais.

Para saber mais:
www.saberesartesanais.com.br

Redes sociais: @saberesarte-
sanais

AJUDE A
POLÍCIA

A AJUDAR
VOCÊ!

DISQUE 190
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Presidente da Apeau usou a
Tribuna Popular para informar

que a entidade passa por
dificuldades financeiras

André Vasquez, presidente da
APEAU -Associação de Pais do
Espectro Autista de Ubatuba-,
ocupou a Tribuna Popular na
sessão desta terça feira (02/08)
para falar das atividades da
instituição que, segundo ele,
passa por grandes dificuldades
financeiras, sob risco de fechar.
“Pedimos socorro à sociedade
como um todo pois passamos
por sérias dificuldades finan-
ceiras, estamos sangrando di-
ariamente”, revelou.

André explicou que a associa-
ção atende por enquanto 170
famílias, mas há uma demanda
de cerca de cinco a dez famílias
por semana que surgem pedin-
do ajuda em consequência de
um trabalho eficiente que vem
sendo feito pela Associação.
Esse número de atendidos po-
deria dobrar para 200, 300 aten-
didos.

A APEAU vem atendendo todos
de forma gratuita enquanto em
cidades como Valinhos ou Cam-
pinas este atendimento custa
entre R$ 4 a 5 mil por atendido.
“Nós direcionamos os atendi-
dos com todo suporte necessá-
rio de forma gratuita, servindo
como modelo para outras cida-
des, outros Estados e até inter-
nacional”, explicou André
Vasquez.

“A APEAU acolhe primeiro a fa-

Experimental de Dança
de Ubatuba conquista

premiação no maior festival
de dança do mundo

FOTO: AMIR STAIR

Durante duas semanas de
programação, 550 grupos se
apresentaram entre mais de 2
mil coreografias na 39ª edição
do Festival de Dança de
Joinville, que pelo número ex-
pressivo acabou sendo consi-
derada a maior edição da his-
tória, deste que é o maior festi-
val de dança do mundo pelo
Guiness Book.

Dentro dessa quantidade de
obras, apenas 195 coreografias
foram aprovadas para participar
do segmento competitivo do
festival. E a Experimental de

Dança de Ubatuba estava entre
elas com a coreografia “V iva!”,
na categoria jazz conjunto infan-
til, criada por Brisa Diamante. É
o 5º ano consecutivo que a ex-
perimental consegue uma vaga
na competição do festival.

O grupo formado por 17 crian-
ças de 10 a 13 anos, bailarinos
da experimental, representou a
obra em dois palcos abertos,
dias 27 e 28 de julho, e na com-
petição do meia ponta em duas
sessões, dia 29.

E no anúncio do resultado,
após a apresentação oficial, a

melhor notícia: o 2º lugar na
categoria jazz infantil ficou
para a experimental de dança.
“Só de estarmos entre os sele-
cionados e podermos nos apre-
sentar nesse festival já seria um
grande prêmio, pois sabemos
que o processo de seleção é
muito criterioso. E ainda rece-
bermos uma premiação tão ex-
pressiva, nos encheu de alegria
e muito orgulho. Estamos come-
morando muito. As crianças es-
tão extremamente felizes e isso
enche o meu coração de satis-
fação. A felicidade delas é a
minha felicidade”, comenta Bri-
sa Diamante, coreógrafa da
obra e diretora da experimen-
tal de dança.

Dia 30 o grupo retornou à
Ubatuba com o tão sonhado tro-
féu em mãos, e já se fala da
continuação do trabalho: “par-
ticipamos de muitos festivais e
mostras de dança, mas joinville
é sempre um sonho. Por isso
que tem um grande significado
essa conquista. Ter o trabalho
premiado entre os melhores,
com o reconhecimento por par-
te da banca de jurados que elo-
giou muito a obra pessoalmen-
te na reunião que tivemos após
a apresentação, é um grande
incentivo para seguirmos em
frente. Tivemos a média 9,6 -
nota de 1º lugar. Já estou inspi-
rada para a criação da próxima
coreografia.”, conclui Brisa.

Carla Bettin, professora da tur-
ma de jazz infantil da experi-
mental, estava com o grupo e
fala da preparação: “para estar
num festival nesse nível é pre-
ciso preparar os bailarinos tec-
nicamente, artisticamente e
emocionalmente. E cuidamos
disso durante todo o processo,
para que tudo fluísse bem e
eles se sentissem felizes, in-
dependente do resultado. E no
final, superamos as nossas
próprias expectativas”. Ao lado
de Brisa e Carla, fizeram parte
da comitiva técnica as profes-
soras da experimental
Fernanda Terra, Gabriela Pupio
e Maria Julia Rocha, além da
assistente Leticia Medeiros.

Mais informações:
www.festivaldedancadejoinville.com.br

Serviço
A Experimental de Dança de

Ubatuba fica na av. Iperoig, 166
– 1º andar, em Ubatuba – SP

Informações: (12) 99798-1440
www.experimentaldedanca.com.br

39ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE

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

Orçamento de Editais:
acidadeubatuba@gmail.com - jornalismo@acidadeubatuba.com.br

APEAU

Pais de autistas pedem
socorro para não
fechar Associação

mília, para direcioná-la,
capacitá-la a trabalharmos em
parceria. Autistas que estavam
fora das salas de aula, retornam
para as escolas, vamos inserin-
do a família na sociedade no-
vamente, não apenas o autista”,
detalhou.

PEDINDO SOCORRO – André
prosseguiu dizendo “que com-
pareceu à Câmara “para pedir,
solicitar aos vereadores, para
que conheçam nosso trabalho,
vejam a movimentação da enti-
dade. Passamos por sérias di-
ficuldades, estivemos na Prefei-
tura pedindo ajuda, pedindo
socorro e à sociedade como um
todo pois estamos prestes a fe-
char. Passamos por dificulda-
des financeiras para manter-
mos as portas abertas. Precisa-
mos da ajuda de cada um de
vocês para que possamos con-
tinuar com o atendimento”.

Segundo André, “há muitos
autistas ainda trancados den-
tro de suas casas e a APEAU está
aqui para inseri-los na socie-
dade. Temos uma assistente so-
cial, temos dois funcionários
fora uma lista de outros encar-
gos e materiais. Do fundo do
coração, não desejo que a
APEAU feche, recebemos mães
desesperadas à beira do suicí-
dio e graças ao bom Deus, con-
seguimos evitar isso”.

Andre entende que “a APEAU
veio para agregar para a cida-
de, para levar a imagem de
Ubatuba Brasil afora mas
estamos sangrando diariamen-
te e precisamos do apoio, da
ajuda desta casa e da popula-
ção como um todo para que
nosso trabalho continue em pé.
Peço em nome dos mais de 170
autistas atendidos e a todos os
autistas do Brasil”, concluiu.

CAPACITAÇÃO

Inscrições podem ser realizadas
presencialmente ou online até o

dia 20 de agosto

A Secretaria Municipal de As-
sistência Social oferece em par-
ceria com o SEBRAE e o Senai, o
curso online gratuito de “Plane-
jamento e orçamento para pin-
tura”, e as inscrições seguem
abertas até o dia 20 de agosto.

Curso de “Planejamento
e orçamento para pintura”

segue com inscrições

A capacitação terá carga horá-
ria de 20 horas, será composta
por dois módulos, e as vagas
para são limitadas e voltadas
para pessoas maiores de 18
anos.

O curso abrangerá o planeja-
mento e a execução de orça-
mentos para pintura em dife-
rentes tipos de superfícies,
atendendo e seguindo aos pro-
cedimentos e as normas técni-

A inscrição pode ser realizada na sede da própria secretaria (na rua Paraná, 375 Centro), até dia 20 deste mês, de segunda a sexta-feira,
das 9h às 11h ou das 13h às 16h, ou através do link https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g9Q57NLt6rBFtPzABswPU2VUQUhUMVBSODcwUVc0WE0xOFkwVUczQ0s1Ty4u

cas do fabricante e de seguran-
ça.

Confira os dias e horários:
 -Módulo Gestão: 25/08 e 26/08

-Módulo Técnico: 29/08 e 02/09
-Horário das 18h às 22h

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

INTERDIÇÃO
Defesa Civil de Ubatuba alerta sobre

interdição da estrada da Almada
Medida acontece de 9 a 12 de

agosto para sondagem visando
obras de contenção

A Defesa Civil de Ubatuba aler-
ta moradores das comunidades
da Almada e do Engenho bem
como frequentadores das prai-
as: de 9 a 12 de agosto (terça a
sexta-feira da próxima sema-
na), o tráfego de veículos de
quatro rodas será interditado,
permitindo somente a passa-
gem de pedestres, bicicletas e
motocicletas.

A medida será necessária de-
vido a uma ação de sondagem
e análise técnica do solo na
altura do km 3, local mais pre-
judicado com as chuvas do iní-
cio de abril. “O estudo vai per-
mitir que seja identificada a
melhor forma de execução da
contenção de encostas”, expli-
cou o secretário adjunto de Se-
gurança Pública e Defesa Soci-
al, Alexandre Napoli.

O referido trecho será contem-
plado com recurso da secreta-
ria estadual de Desenvolvi-
mento Regional, na casa dos
R$2.080.000,00, pleiteada pela
prefeita Flavia Pascoal no dia

21 de julho,
aproveitando o
estado de
emergência da
cidade (esta-
belecido na
ocasião das
fortes chuvas)
que vai até o
dia 4 de outu-
bro.

“ T i v e m o s
uma grande
erosão naque-
le ponto. Fo-
mos a São Pau-
lo com todo o projeto e docu-
mentação para sol icitar essa
verba, em torno de 2 milhões.
A obra é imprescindível  para
oferecer segurança ao único
acesso à comunidade”, refor-
çou a prefeita.

É importante destacar que a
previsão de interdição no pe-
ríodo leva em conta as condi-
ções cl imáticas favoráveis
para a execução da sondagem.
“Caso venha a chover, o prazo
de interdição poderá ser es-
tendido. No próximo final de
semana, o trecho será libera-
do, mas se os serviços não fo-

rem concluídos, retomaremos
a interdição na segunda, 15”,
concluiu Napoli.

Outras obras

O km 1 da estrada da Almada
já será contemplado com
obras de contenção oriundo de
uma verba federal, decorrente
dos estragos das chuvas de
2018, recurso que também
viabilizou obras de contenção
na praia da Enseada.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU
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EDITAIS & COMUNICADOS

CARAGUATATUBA

GASTRONOMIA E MÚSICA

Ubatuba recebe no próximo fim de semana um evento
inédito, o Dia do Disco

De sexta a domingo, o Pier Comodoro Magalhães no Itaguá (jun-
to ao famoso letreiro de Ubatuba), recebe um festival totalmente
dedicado à cultura do disco de vinil.

Serão mais de 20 DJs convidados de 4 estados do Brasil e de
diversas vertentes musicais, incluindo profissionais de renome
como DJ MARCO (que acompanha o cantor Criolo e realiza o proje-
to DISCOPÉDIA na capital/SP), o baiano DJ RAIZ (que já fez parceri-
as com a banda Baiana System e Luedji Luna) e ainda terá um
time de DJs especialistas embalando um grande baile de forró
no Sábado à noite.

O evento é gratuito, livre para todos os públicos e inclui durante
a programação do Sábado uma feira de compra e venda de discos
com expositores paulistanos e do Vale do Paraíba, além de oferta
de gastronomia local com opções veganas.

Sem dúvida é uma deliciosa opção para curtir o fim de semana,
seja o fim de tarde de frente para o mar ou as noites de lua cheia
com muita música de qualidade.

Programação:

Sexta, dia 12: “Noite dos Beats”
18h - Abertura
19h - MC Ralph Barba Negra (Ubatuba)
20h - DJ Pagu (Paraty/RJ)
21h - DJ Beea (Ubatuba)
22h - Mary G (São Paulo)
23h - DJ Marco (São Paulo)
0h - Encerramento da Noite

Dia do Disco acontece em Ubatuba

Sábado, dia 13: “Forreggae e Brasilidades”
14h - Início da Feira de Discos
16h - Marafo (São Paulo)
17h - Bruno Secilians (São Paulo)
18h - Tarcisio Selektah (São Luís/MA)
19h - DJ Raiz (Salvador/BA)
20h - DJ Araripe (Ubatuba)
21h - DJ Dani Castor (Santos/SP)
22h - Baile dos Ratos (São Paulo)
0h - Encerramento da noite

Domingo, dia 14: “Dumingaz!”
A festa rola a partir das 17h com diversos/as DJs do coletivo

Vitrola na Praia de Ubatuba dominando as picapes.
O evento é uma realização do Coletivo Vitrola Na Praia com apoio

da Secretaria de Turismo de Ubatuba e de parcerias com o comér-
cio local.

Mais informações no instagram @vitrolanapraia

Serviço:

Dias: 12, 13 e 14 de agosto - Sexta a Domingo
Local: Pier Comodoro Magalhães - Itaguá (Cais do Letreiro de

Ubatuba)
Horário: Sexta a partir das 18h, Sábado a partir das 14h e Domin-

go a partir das 17h. Sempre encerrando à meia-noite.
Programação completa em @vitrolanapraia

ENTRADA GRATUITA

EDUCAÇÃO E ESPORTE

A Agenda Cultural traz diver-
sas atrações para este fim de
semana. A programação come-
çou na sexta-feira (5) com a
apresentação do humorista
Diogo Portugal com o novo show
‘Não Me Cobre Coerência’, às
21h, no TMC – Teatro Mario Co-
vas.

Segundo Diogo Portugal, “o
show vem recheado de novida-
des, mas não cobre coerência
de nada, apenas lembre-se que
foi feito pensando no público,
que temos certeza que irão cur-
tir os novos textos. Vai ser de-
mais”, disse o humorista.

Já no sábado (6) é dia de cine-
ma gratuito na V ideoteca Lúcio
Braun. Com sessões às 16h e às
20h, com direito a pipoca e mui-
ta diversão, o Cine Clube, proje-
to realizado pela Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Fundacc –
Fundação Educacional e Cultu-
ral de Caraguatatuba, é garan-
tia de diversão para todas as
idades.

Às 16h será apresentada a
sessão do clássico ‘Mágico de
Oz’, que conta a história de
Dorothy e seu cachorro Totó, que
são levados para a terra mági-
ca de Oz quando um ciclone
passa pela fazenda de seus
avós no Kansas. Eles viajam em
direção à Cidade Esmeralda
para encontrar o Mago Oz e no
caminho encontram um Espan-
talho, que precisa de um cére-
bro, um Homem de Lata sem um
coração e um Leão Covarde que
quer coragem.

Às 20h é a vez do drama ‘Pura
Liberdade’, que apresenta a
história do potro Lucky. Nascido
em um navio alemão em 1914,
o cavalo foi separado de sua
mãe desde cedo, ficando com-
pletamente sozinho. Ele então
acaba sendo adotado por um
jovem menino órfão e os dois
criam um forte laço de amiza-
de, se tornando a única família
um do outro.

Vale ressaltar que a capacida-
de da V ideoteca Lúcio Braun é
de 44 lugares, por isso, é reco-
mendado que os interessados
cheguem ao local com, no míni-
mo, 30 minutos de antecedên-
cia.

E aqueles que estiverem pelo

#PraTodosVerem – Imagem capturada dentro da

Videoteca Lúcio Braun mostra cadeiras azuis organiza-

das em fileiras (Foto JC Curtis – Fundacc)

#PraTodosVerem – Diogo Portugal

durante apresentação em 2018 no

Teatro Mario Covas

Foto JC Curtis-Fundacc

Agenda Cultural traz exposição
fotográfica, stand up e cinema

gratuito em Caraguá

Centro, poderão visitar gratui-
tamente a exposição fotográfi-
ca ‘Mudanças de um Contorno’,
do fotógrafo documental Felipe
Samurai, que traz uma seleção
de imagens da obra do ‘Contor-
no’, um trecho da Rodovia dos
Tamoios no município de
Caraguatatuba.

A visitação à exposição é gra-
tuita e pode ser feita de terça a
sexta-feira, das 10h às 17h, e
aos sábados e feriados, das
12h às 17h, no MACC – Museu de
Arte e Cultural de
Caraguatatuba, que fica locali-
zado à Praça Dr. Cândido Mota,
72, Centro.

Serviço

·Exposição Fotográfica: ‘Mudan-
ças de um Contorno’ – Felipe
Samurai

Visitação: terça a sexta, das 10h
às 17h | sábados e feriados,
das 12h às 17h

Entrada Gratuita
Local: Praça Dr. Cândido Mota,

72, Centro (MACC)
Mais informações: (12) 3883-9980

·Cine Clube
Sábado – às 16h e às 20h – En-

trada Gratuita
Dia 06 – às 16h – O Mágico de

Oz | L
Dia 06 – às 20h – Pura Liberda-

de |10
Local: Rua Dr. Paul Harris, 1.107

– Centro (Praça do Caiçara - Atrás
do MACC)

Mais informações: (12) 3897-5660

Iniciativa apresenta

novidades em 2022

 
Durante o mês de agosto, a

secretaria de Educação
de Ubatuba promove mais uma
edição dos Jogos Recreativos da
Educação -Jore “Brincando de
atletismo” e Jogos Recreativos
Paradesportivos da Educação –
Parajore “Brincando de Atletis-
mo”.

A iniciativa acontece entre os
dias 22 e 29 deste mês, das 8h
às 12h, no Campo da Estufa II e
contempla 1130 alunos dos
quartos anos do Ensino Funda-
mental de 25 escolas da Rede
Municipal.

“Nós vamos atender todas as
crianças da rede municipal ma-
triculadas nos quartos anos em
formato de festival, ou seja, as

Educação de Ubatuba promove mais
uma edição do Jore e Parajore

crianças vão, brincam, compe-
tem e, no final, todas voltam
devidamente premiadas para
suas escolas”, explicou o coor-
denador de Educação Física Es-
colar,  Fábio Campana.

Ele ainda destacou a novida-
de desta edição, que estimu-
la a participação dos estudan-
tes e não o espírito competiti-
vo em si .  “Não haverá f inal,
como nos anos anteriores.  É
um formato completamente
diferente,  sem nenhum pro-
cesso seletivo. O único crité-
r io é o desejo de participar,
independente de ter habilida-
de especif ica para a modali-
dade”, ressaltou.

Ainda de acordo com
Campana, é importante salien-
tar que o atletismo é uma ati-
vidade corporal  de estrema

importância na formação da
criança, pois comtempla mo-
vimentos básicos para a prá-
tica de qualquer outra moda-

lidade, como: Saltar, correr, ar-
remessar e lançar.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU
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BRASIL SURF TOUR 2022

FESTIVAL DE HIP-HOP WEESP STUDIO

 A primeira etapa tem início
neste fim de semana na Praia
de Maresias, em São Sebasti-
ão, São Paulo. Ainda há poucas
vagas. E a última etapa, onde
será definido a primeira cam-
peã da história do surfe profis-
sional paulista e também o
campeão Profissional de Surf
de São Paulo de 2022 acontece
em Ubatuba entre os dias 11 a
13 de novembro na Praia Gran-
de.

O Brasil Surf Tour (BST) entra
em contagem regressiva para
colocar em ação sua primeira
etapa na Praia de Maresias, em
São Sebastião, São Paulo, en-
tre os dias 5 a 7 de agosto. Para
os atletas da casa, o somatório
da pontuação obtida nas eta-
pas paulistas, servirá para de-
finir a campeã e também o cam-
peão Profissional de Surf de São
Paulo de 2022.

Será a primeira vez na histó-

Brasil Surf Tour 2022
em contagem regressiva

 M
u

n
ir

 E
l 

H
a

ge

ria do surfe profissional
paulista que uma mulher será
campeã da modalidade. O títu-
lo será definido após a realiza-
ção da última etapa paulista,
em Ubatuba (11 a 13 de novem-
bro), em Praia Grande.

Os títulos profissionais
paulistas se tornaram possí-
veis graças a parceria entre a
SPSurf e a organização do Bra-
sil Surf Tour. Os atletas serão
ranqueados, tendo como base
a pontuação obtida nas duas
etapas que acontecerão em São
Paulo.

Ainda existem algumas vagas,
interessados devem enviar e-
mail para bst.sympla@gmail.com

Nomes como Daniel Adisaka,
Marcos Corrêa, Wiggolly Dantas,
Hizunome Bettero, Alex Ribeiro,
Flávio Nakagima e Alan
Jhones, estão confirmados. No
Feminino, figuram Monik San-
tos, Júlia Duarte, Jéssica Bianca,
Júlia Santos, Kemily Sampaio,
Yasmin Neves e Suelen Naraisa.

O último título disputado no
Estado foi em 2019, e o
ubatubense Hizunomê Bettero
foi o grande campeão, onde
também sagrou-se tricampeão
estadual. Na ocasião, o evento
aconteceu na Praia Grande, e
Hizu superou Douglas Silva e
Igor Moraes, na final.

Ao todo estão previstos a par-
ticipação de 96 atletas na cate-
goria masculina e 32 na
Feminino. O BST distribuirá o
valor de 160 mil reais aos com-
petidores, sendo 80 mil por eta-
pas paulistas.

Competição acontecerá nos dias

20 e 21 de agosto

 
A Praia de Itamambuca, que já

é famosa por ser palco de di-
versos campeonatos de surfe no
município, sediará nos dias 20
e 21 de agosto, o Campeonato
Corinthians Surf Club. Que pre-
tende reunir cerca de 90 atletas
em seis categorias.

A competição está em seu ter-
ceiro ano consecutivo e contará
com as categorias, masculina e
feminina Sub 14 e Sub 16, Pro-
fissional, Petit Mista e catego-
ria para empresários. Será rea-
lizada transmissão online atra-
vés do
l i n k :  w ww. l i ve h eats .com.br/
events .

As inscrições devem ser reali-
zadas através do telefone (12)
98843-3948, estão abertas até o
preenchimento das vagas e tem
os seguintes valores: Petit Mis-

SURF

Itamambuca será sede do
Campeonato Corinthians Surf Club

ta R$110; Sub 14 R$140,00; Sub
16 R$170; Profissional (femini-
no) R$200; Profissional (mascu-
lino) R$300 e Categoria Empre-
sários R$200.

O Evento conta com apoio da
Prefeitura Municipal de Uba-

tuba através da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer.

Mais Informações: 12 98843-3948

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Atleta está classificado para o
campeonato mundial em 2023 na

Argentina

A t l e t a  d e  U b a t u b a  r e p r e -
sentou  o  muni c í p i o  no  ú l t i -
m o  d o m i n g o ,  d i a  3 1  d e  j u -
l h o ,  n o  C a m p e o n a t o  B r a s i -
l e i r o  de  M ounta i n  B i ke ,  em
Minas Gerais .  Marcos Marra
t a m b é m  é  E d u c a d o r  F í s i c o
da  Secretar ia  de  Esportes  e
L a z e r.

A competição aconteceu na
cidade de Simão Pereira, e reu-
niu cerca de 370 atletas. Marra
conquistou o 5p  lugar neste
campeonato Brasileiro e uma
vaga para o campeonato mun-
dial na Argentina, em 2023. “Fico
muito orgulhoso, pois não sou
caiçara, mas fui recebido de
braços abertos por todos, des-
de alunos, a colegas e profes-
sores. Atualmente com o apoio
de todos e a gestão atual sem-
pre me incentivando. Me sinto
lisonjeado”, destacou o atleta.

O secretário de Esportes e

Atleta de Ubatuba participa de
Campeonato Brasileiro de Mountain Bike

MOUNTAIN BIKE

Lazer de Ubatuba, Tiago Balio,
ressaltou que o município tem
uma grande capacidade espor-
tiva. “O resultado do Marcos é
mais uma prova que Ubatuba
tem potencial esportivo enor-
me. Estamos muito felizes com

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

o resultado, em especial, por
ser o Marcos, que para além de
atleta é um excelente profissi-
onal de Educação Física.”

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Equipe de treinamento e

aperfeiçoamento foi dividida em

duas

 
A Secretaria Municipal de Es-

portes e Lazer promove desde o
início deste ano o projeto Atle-
ta do Mês, que visa incentivar a
disciplina, dedicação e respon-
sabilidade entre os atletas nas
equipes de treinamento e aper-
feiçoamento da natação.

O professor da equipe de aper-
feiçoamento, Antonio Pinto,
destacou que agora a competi-
ção terá dois ganhadores, pois
a equipe foi dividida em duas,
entre treinamento e aperfeiço-
amento. “Agora temos o profes-
sor Marcos, então, a partir des-
te mês serão escolhidos dois
atletas do mês, um de cada
equipe”.

Os vencedores do mês de ju-
lho são Bruno Leandro S. de
Campos, de 16 anos, da equipe
de treinamento, e segundo o
professor Marcos Iacopi, o atle-
ta teve 100% de frequência no
mês. “Ele teve uma expressiva
melhora no rendimento, tem um

Atletas do Mês: Esporte divulga
destaques da natação em julho

NATAÇÃO

bom relacionamento com os
colegas e professores. É um
exemplo para os demais atle-
tas”.

Antonio anunciou Thayna
Alves Costa, de 13 anos, como a
Atleta do Mês da equipe de
aperfeiçoamento. “Ela se des-
tacou pela superação, pois não
tem muito tempo de natação

com a equipe, e mesmo assim
ela tem se mostrado muito es-
forçada e participativa. Tivemos
a gincana e ela foi muito solíci-
ta com a equipe, sempre bus-
cando fazer o melhor e ajudar o
time”.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Competição faz parte do

Festival de Hip-Hop Weesp

Studio

 
A pista de skate

de Ubatuba será sede no dia 13
de agosto, do Festival de Hip-
Hop Weesp Studio, que tem
como objetivo reunir música,
esporte e atividades artísticas
relacionadas ao universo do
hip-hop, através do campeona-
to de skate, batalhas de rima,
atrações musicais e muita arte.

O campeonato de skate inte-
gra a programação e visa esti-
mular o esporte na cidade onde
contém inúmeros jovens atletas
amadores, além de reforçar o
formato de festival, sendo a
principal atração do evento. A
competição contará com cinco
categorias, sendo elas: mascu-
lina, feminina, mirim (crianças
até 13 anos), iniciante (de 13 a
17 anos) e amador (acima de 17
anos), podendo incluir e dar
espaço ao máximo de interes-
sados no esporte como forma
de incentivo à prática. 

As inscrições são gratuitas e
podem ser realizadas
presencialmente na Secretaria
de Esportes e Lazer de Ubatuba,
das 8h às 12h, e das 13h às 17h,
e de maneira online através do
l i n k :   h t t p s : / / f o r m s . g l e /
2pcE2iMAY8kKRAdr5 .

Segundo o organizador do
evento, Wesley Pereira, todos
os competidores irão ganhar
medalhas de participação e os
campeões serão premiados
com produtos ou valor em di-
nheiro. “Temos o principal in-
tuito de estimular e fortalecer
o esporte em Ubatuba, e devi-
do à forte cultura do skate na
região, o festival possui a ca-
pacidade de atingir de crianças
à jovens adultos, tornando um
ambiente de entretenimento e

Campeonato de Skate está com inscrições
abertas até dia 12 de agosto

lazer familiar ”.
O secretário de Esportes e

Lazer, Tiago Balio, destacou que
a organização do skate no mu-
nicípio é algo bem valoroso.
“Recentemente tive a oportuni-
dade de me reunir com repre-
sentantes locais de diferentes
gerações para discutir possibi-
lidades de reforma da pista de
skate e foi algo bem produtivo.
De fato, vi a política pública
acontecer em sua essência.
Pensado nisso, este evento, que
conta com uma belíssima orga-
nização, será uma grande opor-
tunidade para todos
vivenciarem essa modalidade
tão rica em comportamentos e
atitudes”. Balio ressaltou ain-
da que a secretaria de Esportes
e Lazer de Ubatuba estará pre-
sente.

O festival contará também com
Oficina de Arte, Grafite, Batalhas
de Rima e Dança de Rua

Oficina de Arte: Será criado um
espaço onde artistas possam
produzir em tempo real, além
de disponibilizar tintas, telas
e pincéis para que o público
possa participar das ativida-
des, causando interação e des-
pertando novas experiências.

 Grafite: Os artistas Jeferson
Guedes, Salomão Piraja e Tiano
Mendes estarão presentes re-
presentando a arte do grafite
durante o evento. Todos os ar-
tistas citados são grandes no-
mes do grafite em nossa região
e tem uma importante relevân-
cia dentro da cultura. Suas ar-
tes estão presentes nos princi-
pais pontos e estabelecimen-
tos nacionais.

 Batalhas de Rima: Reunirá Mc’s
das melhores batalhas de rima
do estado de São Paulo, inclu-
indo também artistas da cida-
de de Ubatuba, onde o intuito
é aproximar os artistas. Além de
trazer um maior alcance de pú-
blico, podendo fortalecer ainda
mais a cultura do hip-hop na
região.

Dança de Rua: A dança de rua é
um dos principais elementos do
Hip-Hop, e por isso, o festival
pretende dar espaço a essa arte
em prol de fortalecer e incenti-
var a prática da mesma na cida-
de.

 O festival terá como apresen-
tador, o Bob13, o fundador da
Batalha da Aldeia, considera-
da maior batalha de rima do
país, que já alcança altos nú-
meros na internet, com mais de
3,7 milhões de inscritos em seu
canal do YouTube e mais de 1,2
milhões de seguidores no
Instagram.

 O evento conta com apoio da
Prefeitura de Ubatuba, por meio
das secretarias de Esportes e
Lazer e Turismo, e FundArt –
Fundação de Arte e Cultura.

Informações do Evento:
Local: Praça Trópico de

Capricórnio - Rua Guarani -
 Ubatuba

Data: 13 de agosto
Hora: A partir das 9h
Acesso gratuito 

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Emdurb inicia a entrega dos cartões
de alimentação para os colaboradores

BENEFÍCIO

Benefício substitui a entrega
da cesta básica

A EMDURB– Empresa Munici-
pal de Desenvolvimento Urba-
no de Ubatuba – iniciou na últi-
ma segunda-feira (1º) a entre-
ga dos cartões de alimentação
para os colaboradores. No to-
tal, 180 funcionários receberam
o benefício.

Em maio deste ano, os funcio-
nários da empresa se reuniram
no Teatro Municipal para dialo-
gar e votar sobre a troca das
cestas básicas pelo cartão de

alimentação. Na ocasião, o en-
contro contou com a presença
de representantes do Sindica-
to do Trabalho, do Presidente
da Emdurb, Josué Gulli, e da
prefeita Flavia Pascoal. A mai-
oria dos colaboradores aprovou
a mudança pelo cartão, que foi
previsto ser implantado a par-
tir de agosto deste ano.

Durante o encontro, os repre-
sentantes do sindicato explica-
ram aos funcionários presen-
tes, que foram em dois merca-
dos de Ubatuba e conseguiram
comprar os mesmos itens da

cesta básica com o valor do car-
tão alimentação, mostrando
que não haverá prejuízo para os
colaboradores com essa troca.

“Essa medida foi tomada para
ajudar os colaboradores que ti-
nham dificuldade para levar as
cestas para suas casas, por não
possuírem carros. Com o cartão
alimentação eles não terão
essa dificuldade e poderão es-
colher seus próprios alimen-
tos”, ressaltou Gulli.

 Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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COMEMORAÇÃO

III FESTIVAL UBATUBA DANÇA CIAD

No dia 30 de julho aconteceu
na quadra de areia da praia do
Perequê-Açu, o segundo reen-
contro das meninas do voleibol
da geração 80 do Tubão, onde
fizeram um jogo para relembrar
os bons momentos de quadra e
de amizade.

O primeiro reencontro delas
foi há 6 anos na quadra de es-
portes Tubão e nem todas pu-
deram comparecer. Nos dois
eventos os técnicos Ditinho e
Elza estiveram presentes e fo-
ram homenageados pela equi-
pe, pois eles foram os grandes
responsáveis por hoje elas se-
rem o que são, segundo depoi-
mento das ex-jogadoras.

As organizadoras e
incentivadoras para este encon-
tro foi Marisa e Patrícia Salerno,
que hoje moram em São Paulo,
elas fizeram camisetas e meda-
lhas como lembrança do even-
to. As ex-jogadoras Cibele Cam-

Cerca de 150 atletas
representam o município em

dez modalidades

Ubatuba disputará neste final
de semana nos Jogos Regio-
nais. No sábado, dia 6 de agos-
to, a equipe de Futebol femini-
no jogará em São Sebastião
contra a anfitriã da competição;
o futebol masculino, competirá
em Caraguatatuba com
Ilhabela; e o Vôlei masculino
jogará em Pindamonhangaba
com a anfitriã. Já no domingo,
dia 7, o Futebol feminino vai
enfrentar a equipe de Ilhabela.

A Secretaria de Esportes e
Lazer de Ubatuba apoia as equi-
pes do município que partici-
pam dos Jogos Regionais 2022.
Atualmente estão inscritos cer-
ca de 150 atletas, em dez moda-
lidades, entre alunos dos pro-
jetos da pasta e de academias
particulares.

O secretário de Esportes e
Lazer de Ubatuba, Tiago Balio,
destacou que a secretaria tem
como meta apoiar atletas locais
em competições regionais vin-
culadas a Secretaria de Espor-
tes do Estado de São Paulo. “A
proposta é conceder suporte
aos atletas para que venham
representar bem o município.
Para tanto, estamos ofertando
transporte de qualidade e com
máxima segurança bem como
alimentação, hospedagem e
suporte técnico. Essa tem sido
nossa maior missão. Estamos
felizes com os resultados que
está sendo construído”.

Este ano o formato dos jogos
teve mudanças, não há mais

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.

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.

ORAÇÕES

Reencontro de 40 anos do
voleibol feminino de Ubatuba

pos que mora em Paraibuna e
Kátia em Caraguatatuba tam-
bém estiveram presentes, sen-
do que no primeiro reencontro

não conseguiram marcar pre-
sença.

Representando todas as mães
das ex-jogadoras, Dona Cidinha
Gil, mãe da Ana Lucia, Maria
Luiza e Claudinha Gil, que tam-
bém esteve na praia acompa-
nhando o evento recebeu a
medalha em nome de todas as
mamães.  Marisa relatou a im-
portância das mães, como gran-
des motivadoras da equipe no
esporte. Os técnicos Ditinho e
Elza ficaram emocionados com
o carinho que receberam de to-
das.

As meninas agradeceram pela
força do ex-jogador de voleibol
Fábio (Ong+Luz) que organizou
o espaço com muito carinho e
do ex-jogador Íris que viu gran-
de potencial da equipe de se
tornar uma equipe Master da
cidade de Ubatuba, tamanha
vontade, garra e amizade que
ainda demonstram nas qua-
dras quando se juntam para fa-
zerem o que gostam... jogar vo-
le ibol .

Uma geração que fez história
em Ubatuba.

Participaram do encontro:
Milene, Monica Alix, Carol, Pa-
tricia Rocha, Marisa, Katia, Ce-
cilia, Cibele, Patricia Salerno,
Erika, AnaLucia, Maria luiza,
Claudinha, Diva, Nana, Marcia,
Simone, Edcely, Patricia Liberal,
Luzia, Alessandra, Leila, Elza e
Ditinho.

Aos amigos e familiares que
compareceram para prestigiar o
evento, muita gratidão.

Ubatuba nos Jogos Regionais:
futebol e vôlei competem

neste final de semana

JOGOS REGIONAIS 2022

uma cidade-sede, os jogos se-
rão realizados dentro de cada
região esportiva, em várias ci-
dades, sem a necessidade de
as equipes dormirem nos lo-
cais, prolongando assim o perí-
odo de realização dessas com-
petições.

As disputas estarão ocorren-
do em oito regiões esportivas
que são as seguintes:  1ª re-
gião: Grande SP, ABC Paulista ,
Baixada Santista;  2ª região:
Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te;  3ª região: Bauru,
Piracicaba, São Carlos, Jaú; 4ª
região: Campinas, Bragança
Paulista;  5ª região: Ribeirão
Preto, Araraquara, Franca,
Barretos; 6ª região: São José
do Rio Preto, Araçatuba,
Fernandópolis; 7ª região: Pre-
sidente Prudente,
Adamantina, Dracena, Osvaldo
Cruz, Marília, Assis, Ourinhos,
Piraju e Assis;  8ª região:
Jundiaí,  Sorocaba, Avaré, Re-
gistro e Litoral Sul.

As oito regiões classif icam

seus atletas para os Jogos
Abertos do Interior, que ainda
se mantém no seu formato tra-
dicional, com sede única e pe-
ríodo curto de disputa. Os
Abertos estão previstos para
acontecer em Sorocaba, entre
3 e 15 de outubro.

Centenas de atletas irão
competir nas modalidades de
Atletismo, Badminton, Bas-
quete, Biribol, Bocha, Capoei-
ra,  Cicl ismo, Damas, Futsal,
Futebol,  Ginástica Artíst ica,
Ginástica Rítmica, Handebol,
Judô, Karatê, Malha, Natação,
Taekwondo, Tênis,  Tênis  de
Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia
e Xadrez. E neste ano Ubatuba
está com dez modalidades,
sendo elas: bocha com 10 in-
tegrantes; capoeira 10; ciclis-
mo 10; futebol de campo 44;
ginástica artística 6; ginástica
rítmica 8; karatê 10; natação 24;
tênis de mesa 6; vôlei 28.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Estão abertas as inscrições
para todas as modalidades de
dança para o III Festival
Ubatuba Dança CIAD.

O festival será dia 22 de outu-
bro de 2022 no Teatro Munici-
pal Pedro Paulo Teixeira, em
Ubatuba.

O evento integra as seletivas
nacionais e interamericanas
para os festivais “Mundial CIAD
2022” em Buenos Aires, Argen-
tina e Pan-americanos CIAD.

O Festival conta com a presen-
ça do Presidente Internacional
CIAD, Sr Rodolfo Solmoirago
além de grandes nomes nacio-
nais integrando o júri.

O regulamento e as inscrições
estão disponíveis no link:

https://linktr.ee/CiadBR

Contatos:

festivalubatubadancaciad@gmail.com
Whatsapp (31)63875 4420 (Mar-

cia)

Inscrições abertas para o
III Festival Ubatuba Dança CIAD

A Prefeitura de Ubatuba, por meio da Fundart
– Fundação de Arte e Cultura – está com inscri-
ções abertas para o Concurso Literário 2022, que
premiará contos, crônicas, poesias e textos de
teatro. O objetivo é estimular a criação artísti-
co-l iterária,  em especial  dos novos autores,
oferecendo mais espaço para difundirem os
seus trabalhos.

As inscrições são gratuitas e podem ser reali-
zadas até o dia 16 de setembro, através do for-
mulário online:https://docs.google.com/forms/d/
e / 1 F A I p Q L S d b P Q M C P 8 f J -
oP5jWo1ax6dNYXbsX20bfmcs1FT8fJJY6xNQ g /
viewform

Podem se inscrever  pessoas  res identes  ou
domic i l i ad as  no  L i tora l  Norte  e  Va le  do
Paraíba,  do Estado de São Paulo,  com exce-
ção  dos  empregados  públ i cos  da  Fundart  e
membros da comissão julgadora. Cada parti-
cipante pode inscrever até três obras por ca-
tegor ia .

Para  a  inscr i ção  é  necessár io  o  preench i -
mento e o envio digitalizado da Ficha de Ins-
c r i ção  (anexo  ao  ed i ta l ) ,  acompanhada  de
uma cópia legível e recente do RG, CPF e com-
provante de endereço.  Para  menores  de 18
anos, a participação deve ser autorizada pe-
los  pa i s  ou  responsáve i s ,  devendo neste
caso também ser  anexada à  inscr ição o RG,
CPF e número da conta corrente/poupança do
representante  lega l .

Serão premiadas as 3 melhores obras de cada cate-
goria com as seguintes premiações:

 1º Lugar – R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais) e 10 Antologia 2022;

 2º Lugar – R$ 350,00 (trezentos e cinquenta re-

LITERATURA

Fundart está com inscrições abertas
para o Concurso Literário 2022

ais) e 08 Antologia 2022;
 3º Lugar – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) e 05

Antologia 2022.
O Concurso Literário 2022 é composto pelo 29º

Concurso de Contos “Washington de Oliveira”; 8º
Concurso de Crônicas “Profº. José Ronaldo dos
Santos; 34º Concurso de Poesia Estudantil “Idalina
Graça”; 35º Concurso de Poesia “Idalina Graça”; e
o 21º Concurso de Texto de Teatro “Tia Helô”.

O anúncio dos premiados, o lançamento do livro
e a solenidade de premiação serão realizados no
dia 21 de outubro de 2022, com local e horário a
serem divulgados em breve.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

Sugestões de pautas:
acidadeubatuba@gmail.com

Orçamentos de Editais
(12) 99195-1307
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PROTEÇÃO AMBIENTAL

Esta é a primeira vez que a espécie se reproduz em

aquários no Brasil e faz parte do projeto de conserva-

ção e pesquisa científica do atrativo 
 
Trazidos diretamente da Indonésia para o

AquaRio em 2016, os tubarões da espécie galha-
branca-de-recife (Triaenodon obesus) tiveram seus
primeiros filhotes! As crias são um macho e uma
fêmea, nascidos em 07 de março e 07 de maio, e
reforçam o propósito de conservação e pesquisa
científica do equipamento, indicando o sucesso
no trabalho de cuidado e bem-estar dos animais
que o atrativo vem desenvolvendo ao longo dos
últimos anos.

Os pequenos galhas-brancas-de-refice são os
primeiros da espécie a nascerem em aquários no
Brasil. Esse tipo de tubarão é mais comum na
região Indo-Pacífico e está classificado como uma
espécie vulnerável pela IUCN (União Internacio-
nal para a Conservação da Natureza). Ou seja, há
um risco elevado de extinção na natureza em um
futuro bem próximo, tornando ainda mais impor-
tante os projetos de conservação.

 ”O nascimento desta espécie de tubarão fortalece
ainda mais nosso propósito de conservação e pesquisa
científica. Ao reproduzir tubarões galhas-branca-de-
recife, estamos gerando dados que são importantes
para compreendermos mais sobre esta espécie e, assi,
podermos atuar em sua conservação”, explica Rafael
Franco, biólogo marinho e responsável técnico do
Aquário Marinho do Rio.

Com apenas dois e quatro meses de vida, o ca-
sal de filhotes de tubarão têm cerca de 50cm e
pesam aproximadamente 900g. Esse tipo de ani-
mal pode atingir até 2 metros e pesar cerca de
20kg. Na natureza, a espécie vive em recifes de
corais, caça em bando entre as fendas tocas, cos-
tuma passar o dia descansando em grutas e zo-
nas de sombra. Por terem hábitos noturnos, du-
rante a noite são ativos e verdadeiros predado-
res. No entanto, para as pessoas, são considera-

AquaRio anuncia nascimento
inédito de filhotes de tubarões

galhas-brancas-de-recife,
ameaçados de extinção 

COMUNIDADES

dos não agressivos e geralmente não se sentem
ameaçados pela presença humana.

Os pequenos ainda não habitam o tanque oce-
ânico do AquaRio, pois precisam adquirir maturi-
dade suficiente para conseguirem cuidarem de si
sozinhas e não serem predadas por outros ani-
mais que vivem no recinto. Durante esse período,
estão sob cuidados veterinários, que analisam a
evolução diária de cada uma, até que estejam
aptas a morar com os demais animais oceânicos
do parque. Ainda não há uma previsão de quan-
do o público poderá ver os novos filhotes do
AquaRio, já que, até o momento, não há qualquer
tipo de literatura científica com a informação so-
bre peso e tamanho suficientes para estarem em
um tanque com outras espécies de peixes.

 
Um bem-sucedido programa de reprodução de espé-

cies marinhas 
 
Referência em programas de conservação da

biodiversidade marinha, o AquaRio mantém seu
próprio Centro de Pesquisa Científica, com mais
de 20 estudos, em parceria com as principais uni-
versidades do país (UFRJ, UERJ, UFF, USU e UCB). O
equipamento é o único da América do Sul a figu-
rar seleta lista da Associação de Zoológicos e
Aquários (AZA) com aquários que mais tem com-
promisso com a pesquisa e o bem-estar dos ani-
mais.   

 Dentre as pesquisas na área reprodutiva, des-
taca-se a de conservação das raias-
borboletas (Gymnura/ altavela),/ nativas do litoral
brasileiro e/ ameaçadas de extinção. A/ atração
carioca foi a primeira e é a única/ instituição/ no
mundo realizar a reprodução desta espécie de/
peixe./ / /

/ Há também estudos envolvendo a biologia
reprodutiva de tubarões ameaçados de extinção,
cavalos-marinhos e outras espécies./ /
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Segundo semestre letivo começou

na segunda-feira, 1º de agosto

Os quase 12 mil alunos espalhados pelas 52
unidades de ensino da Rede Municipal
de Ubatuba retornaram às aulas nesta segunda-
feira (1). A retomada aconteceu após a realização
do IV Congresso de Educação – “Ubatuba! Cidade
que educa!”, que preparou toda a comunidade
escolar para o segundo semestre do ano letivo.

Para marcar o retorno e dar as boas-vindas aos
estudantes, algumas unidades promoveram ati-
vidades diferenciadas, como a EM Presidente
Tancredo de Almeida Neves, na região central, e a
CEI Luiza Basílio dos Santos, localizada no Saco
da Ribeira.

Na EM Tancredo, os alunos do Ensino Médio in-
tegrado ao Técnico tiveram um momento de aco-

Atividades diferenciadas marcam
o retorno das aulas em Ubatuba

VOLTA ÀS AULAS

lhimento, e foram recebidos com apresentações
do Coro da Banda Lira, que faz parte da Associa-
ção Lira Padre Anchieta, e da banda Diabaria.

Os alunos do ensino Fundamental II participa-
ram de algumas oficinas, com temas cuidados,
cookies, máscaras, pipas, brincadeiras, rap, des-
cobertas científicas e massinhas.

Já a CEI Luiza Basílio dos Santos, desenvolveu
atividades especiais com as turmas de maternal
I. Os alunos da manhã puderam relembrar a roti-
na da escola e ter um momento livre no tanque
de areia – ambas ações propostas pela professo-
ra Cinthia; à tarde, a professora Diana realizou
uma contação de história.  Após a participação e
interação durante a narrativa da história, as pró-
prias crianças pediram para desenhar.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

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

Encontros periódicos visam
acompanhar a reabertura da

escola do Quilombo

Representantes da Secretaria
de Educação de Ubatuba parti-
ciparam de mais um encontro
com o comitê escolar do
Quilombo da Caçandoca que,
desta vez, já aconteceu na sede
da unidade escolar local – que
é o principal objeto da reunião,
realizada na tarde da última
quarta-feira (4).

Os encontros com o comitê
são realizados periodicamente
com o objetivo de acompanhar
a reabertura da escola do
Quilombo, após a execução da
reforma planejada por meio de
emenda parlamentar estadual.
O município acolheu o proces-
so, viabilizando a tramitação e
protocolo no estado, efetivan-
do a aceitação do projeto da
revitalização.

“Esse processo é complexo e
envolve diversos trâmites buro-
cráticos. Junto com a articula-
ção da comunidade, nós conse-
guimos priorizar a análise téc-
nica da emenda e do projeto
para ter o mínimo de planeja-

Educação volta a se
reunir com comunidade

da Caçandoca

mento e prazos”, explicou a se-
cretária de Educação, Fatinha
Barros.

O comitê vem acompanhan-
do esses prazos,  norteados
pela emenda que traz o valor
mais cheio para readequação.
Entretanto, o município dará
uma contrapartida para con-
clusão da obra e aquisição de
móveis e equipamentos
patr imoniais .

A princípio, a escola era es-
tadual, mas, para reativação e
domínio do município, a uni-
dade deve se tornar uma sede
vinculada à EM V irginia

Lefevre, na Maranduba, que é
a unidade mais próxima.

“Desde o início desse proces-
so, nós comemoramos peque-
nas conquistas, como a insta-
lação de internet e a
contratação de professores
para as melhorias básicas vi-
sando a continuidade ao proje-
to de reforço dos primeiros, se-
gundos e terceiros anos, que já
acontece, visualizando a expan-
são contemplando até as crian-
ças que cursam os quintos
anos”, finalizou Fatinha.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Fim de semana de 5 a 7 de

agosto tem iniciativas

diversificadas

A Prefeitura
de Ubatuba divulga a agenda
do fim de semana de 5 a 7 de
agosto. Além de exposições cul-
turais, que podem ser visitadas
durante a semana, a programa-
ção traz eventos e discussões
de temas importantes, como a
realização da 2ª Semana de
Conscientização e Combate à
Violência Contra a mulher e ao
Feminicídio, que conta com di-
versas iniciativas até quinta-
feira (14), e a preservação do
meio ambiente – com destaque
para o ecossistema manguezal,
que acontece na praia da
Caçandoca, juntamente com o
lançamento de um e-book so-
bre o assunto.

Confira as atrações:
Até 21 de agosto
Exposição “Balaio de Cores”
V isitação de segunda a sex-

ta-feira, 9h às 12h e das 13h às
17h

Sala de Exposição Professor

AGENDA DO FIM DE SEMANA

Semana de Combate ao
Feminicídio e ação ambiental

são destaques da agenda

VISITA INTERNACIONAL

Thomaz Galhardo – sede Setur
Até 28 de agosto
Exposição “Ubatuba, lendas e

outras estórias”
V isitação de segunda a sex-

ta-feira, 8h às 12h e das 13h às
17h

Teatro Municipal Pedro Paulo
Teixeira Pinto

Sábado a quinta-feira - 6 a 14 de
agosto

2ª Semana de Conscientização
e Combate à Violência Contra a
mulher e ao Feminicídio

Confira a programação com-
pleta no site da Prefeitura

Sábado - 6 de agosto
8h às 14h - Mutirão contra a

dengue
Bairro Estufa II
9 às 12 - ação ambiental
Praia da Caçandoca
14h - Lançamento do e-book “

A vida de Georgina-conhecen-
do o Manguezal”

Praia da Caçandoca
Domingo - 7 de agosto
10h - Música na praça com a

Banda Lira Padre Anchieta
Praça Anchieta
Fonte: Secretaria de Comuni-

cação / PMU

Um grupo com 10 refugiados
ucranianos chegou a Ubatuba
na sexta-feira (29) para passar
o final de semana e visitar o
município. Os ex-moradores de
cidades entre Kiev e Mariupol
chegaram ao Vale do Paraíba
em março de 2022, recebendo o
suporte de uma igreja evangé-
lica.

Dênis  Ronaldo P into é  mo-
rador de Ubatuba e apoiador
desse t ipo de inic iat iva,  aju-
dando a viabil izar a vinda do
grupo à Capital do Surfe. Se-
gundo e le ,  fo i  poss íve l  v i s i -
tar  a  pra ia  da  Maranduba e
o morro do Emaús,  que f ica
na reg ião do a l to  do Sertão
da Quina – de onde é possí-
v e l  a v i s t a r  t o d o  o  b a i r r o  e
a t é  m e s m o  u m  p e d a ç o  d o
mar.

“Lá, eles puderam tirar umas
fotos na ponte sobre algumas
pedras e o rio. Também para-
mos próximo à cachoeira do
Corrêa, que fica no mesmo bair-

Grupo de 10 refugiados
ucranianos visita Ubatuba

no fim de semana

Orçamento de Editais - Publicidade
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

ro. O objetivo de termos
viabilizado da vinda deles foi
oferecer um pouco de lazer e
alegria a pessoas que passa-
ram por momentos muito difí-
ceis e dolorosos, como a guer-
ra”, explicou Pinto.

Para apoiar a iniciativa de cu-
nho social, a Companhia de Tu-
rismo de Ubatuba (Comtur) ofe-
receu a isenção de taxa de
transporte (van), consolidando
mais uma ação de responsabi-
lidade social no Município.
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FESTIVIDADE NOVO VEÍCULO

Mais de 4 mil pessoas são
esperadas para o evento

 
Aos sábados, domingos e se-

gundas-feiras,  o número re-
gistrado diário tende a ser
menor pela dificuldade de ali-
mentação dos bancos de da-
dos pelas secretarias munici-
pais e estaduais de Saúde. Às
terças-feiras,  o quantitativo,
em geral, é maior pela atuali-
zação dos casos acumulados
nos f ins de
semana.Atualmente, a entida-
de oferece o procoma (curso
especif ico para aprendiz),  e
trabalha para oferecer mais
cursos e poder atender mais
alunos. No total, 190 Guardas
Mirins participam do projeto.

A festividade é realizada des-
de 2017, ficando paralisada
apenas por conta da pandemia
da Covid-19. A organização con-
ta com o apoio de mais de 120
voluntários, que são parentes
ou amigos dos Guardas Mirins,

Festa Agostina da
Guarda Mirim de Ubatuba 
acontece neste sábado (6)

GASTRONOMIA

ampliando a rede de apoio da
instituição.

Saiba mais sobre a Guarda Mirim

A Guarda Mirim de Ubatuba é
uma Associação sem fins lucra-
tivos que atua no município há
mais de 50 anos atendendo atu-
almente em torno de 190 crian-
ças e adolescentes entre 10 e
18 anos em situação de

vulnerabilidade e/ou risco pes-
soal e social, ofertando espaço
de convívio e desenvolvimento
de habilidades, bem como
ações direcionadas ao fortale-
cimento da relação familiar.  A
entidade prepara e insere os
Guarda Mirins como aprendizes
no mercado de trabalho.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

Região irá ganhar o maior
festival do gênero do Brasil em

duração. Serão 87 dias de evento
em plena temporada de verão.

A Sabores da Praia, associa-
ção gastronômica do Litoral
Norte de São Paulo, abriu as
inscrições para o 1º Festival
Gastronômico do Litoral Norte,
que será realizado entre os
dias 2 de dezembro de 2022 a
26 de fevereiro de 2023, ideali-
zado para promover experiên-
cias inusitadas para o público,
formadores de opiniões e para
toda a cadeia que compõe os
elementos principais da
gastronomia regional.

Será o primeiro festival do
gênero a reunir as quatro cida-
des do Litoral Norte do Estado
de São Paulo (Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba) e o maior do segmen-
to gastronômico no Brasil em
duração, já que serão 87 dias
de evento, ou seja, quase três
meses.

O Festival reunirá os princi-
pais estabelecimentos
gastronômicos da região. Pode-
rão participar restaurantes,
bares, gastrobares, pizzarias,
hamburguerias, lanchonetes,
cafeterias, bistrôs, sorveterias,
padarias, cantinas, casas no-
turnas, quiosques de praia,
choperias, docerias, cervejari-
as, produtores artesanais, im-
portadores e afins.

Neste período do evento, em
plena temporada de verão, o
Litoral Norte de São Paulo re-
cebe, em média, 3 milhões de
turistas, de acordo com estima-
tivas das secretarias de turis-
mo das quatro prefeituras da
região. São visitantes oriundos
de diversas regiões do Brasil e
de outros países, grande parte
com alto poder aquisitivo.

Com isso, o 1º Festival
Gastronômico do Litoral Norte
se tornará uma grande vitrine
para as marcas divulgarem seus
produtos ou serviços e também
para que os estabelecimentos
participantes tenham mais
possibilidade de expor seus
produtos, pois ocorrerá em

Sabores da Praia abre inscrições
para o Festival Gastronômico

do Litoral Norte de SP

uma época de grande visibili-
dade da mídia nacional, que
foca suas pautas nesta impor-
tante região, cercada por muita
natureza exuberante.

A estimativa é de participação
de cerca de 150 a 200 restauran-
tes e afins distribuídos nos
quatro municípios da região.

Como se inscrever

Os estabelecimentos interes-
sados em participar do 1º Fes-
tival Gastronômico do Litoral
Norte deverão entrar em conta-
to com os organizadores exclu-
sivamente por meio do
Instagram @saboresdapraiabr.
Após o contato, a organização envi-
ará uma ficha de inscrição.

Para participar os estabeleci-
mentos deverão criar um prato
ou produto exclusivo para o Fes-
tival. As cervejarias, cafeterias
e docerias também poderão cri-
ar produtos específicos para o
evento. Os pratos ou criações
deverão ter um valor acessível
a moradores e turistas. Os va-
lores serão fixados pelos pró-
prios restaurantes.

Na prática, nada muda no dia
a dia de um restaurante. O Fes-
tival pensou em aproveitar a
estrutura própria dos estabele-
cimentos para a realização do
evento, com todos os cuidados
necessários nestes tempos de
pandemia.

A data limite para adesão de
estabelecimentos ao Festival é
28 de setembro de 2022. A partir
desta data, a organização irá
iniciar a divulgação oficial do
evento em todo o Brasil. Portan-
to, para o estabelecimento não
ficar de fora do material de di-
vulgação, deverá manifestar in-
teresse até esta data.

A segunda quinzena de outu-
bro será destinada à confecção
de todo o material necessário
(impressos, produção de cha-
madas para TV e spots de rádi-
os) para a divulgação do Festi-
val.

Pré-lançamento

Um pré-lançamento do 1º Fes-

tival Gastronômico do Litoral
Norte será realizado na capital
paulista, voltado exclusivamen-
te para a imprensa, convidados,
proprietários dos estabeleci-
mentos e patrocinadores, em
data e local a serem definidos
pela organização.

O objetivo é divulgar o evento
com a máxima antecedência,
visando também as revistas
mensais especializadas de
Gastronomia e Turismo, de for-
ma que a reportagem seja
publicada com ao menos dois
meses de antecedência.

Se o momento for oportuno,
a organização também pode-
rá realizar um pré-lançamen-
to em cada uma das c idades
part ic ipantes  para autor ida-
des e  trade,  em datas  a  se-
rem definidas, com participa-
ção especia l  de ex-
MasterChefs.

Valorização da
gastronomia regional

O principal  objetivo do 1º
Festival Gastronômico do Lito-
ral Norte é divulgar e valorizar
a r ica gastronomia regional,
observando a uti l ização de
insumos encontrados na re-
gião, por meio de produtores
locais.  Portanto, não haverá
premiações.

O Festival  será indoor, ou
seja, apenas entre os restau-
rantes.  Este modelo possibi-
l i ta que os estabelecimentos
participantes possam ter o
controle da qualidade de seus
alimentos e da segurança ali-
mentar, além de poder ampli-
ar a possibi l idade de
fidel ização dos cl ientes (ain-
da que sazonais), atrair novos
cl ientes para conhecer a
gastronomia de cada estabe-
lecimento e aumentar o ticket
médio, além de possibil itar o
uso da própria estrutura des-
ses lugares.

Isso também oferece como-
didade aos cl ientes, que têm
à disposição a estrutura bási-
ca como banheiros, estaciona-
mentos etc.

Orçamento de Editais e Publicidade
acidadeubatuba@gmail.com

WhatsApp (12) 99195-1307

Ajudar na infraestrutura da ci-
dade: essa é a destinação do
caminhão basculante recebido
pela Prefeitura de Ubatuba. O
veículo foi entregue na quinta-
feira (4) ao representante do
município que esteve na capi-
tal paulista, o secretário de
Pesca e Agricultura de Ubatuba,
Luiz Fernando Chaves da Silva.

A ação faz parte de um progra-
ma que beneficia as frotas mu-
nicipais do estado, onde cada
cidade pode levar até cinco
máquinas.

Chaves destacou a importân-
cia da chegada dos novos veícu-
los para Ubatuba. “Com uma
frota nova, você economiza na
manutenção. Além disso, os
motores são mais modernos e
mais sustentáveis, com sistema
Euro 6, poluindo muito menos
do que os outros. A substitui-
ção dos caminhões antigos pe-
los novos é algo muito bom”,
salientou Chaves.

O secretário ainda destacou o
esforço da administração, que
acompanha todas as tratativas
para garantir que a cidade seja
contemplada pelos programas,
convênios e emendas.
“Ubatuba não recebia máqui-
nas nem implementos novos há
anos, então, essa é uma gran-
de vantagem que temos agora:
de conseguir maquinas novas,
tratores novos para diversas
áreas – infraestrutura, para
agricultura; caminhões para o

Infraestrutura de Ubatuba
recebe caminhão basculante

meio ambiente. É uma vitória
muito grande para administra-
ção”, comemorou.

Na manhã desta sexta-feira
(5), a prefeita Flavia Pascoal
esteve no calçadão, localizado
no centro da cidade, para apre-
sentar o veículo à população,
juntamente com o caminhão
para coleta seletiva que, segun-
do ela, deve ser retomada em
breve, e com uma pá
carregadeira.

A entrega dos veículos foi
anunciada no dia 6 de junho
durante evento realizado no
Centro de Formação do Educa-
dor (CEEF), em São José dos
Campos.

Confira os Implementos agrícolas:

2 Tratores
1 Pá Carregadeira;
1 Patrulha Agrícola;
2 Distribuidores de calcário;
2 Grades Aradoras;
2 Arados subsoladores.

Sistema Euro 6

O sistema Euro 6 é um conjun-
to de normas
regulamentadoras para moto-
res diesel que prevê uma redu-
ção ainda maior no nível de
emissão de poluentes.

Fonte: Secretaria de Comuni-
cação / PMU

FOTOGRAFIA

Curso será realizado no próximo

dia 8, na biblioteca municipal

O programa Pontos Mis traz
para Ubatuba a oficina de
Enquadramento e Composição
Fotográfica para Iniciantes, mi-
nistrada por Melissa Szymanski.
O curso será realizado no próxi-
mo dia 8 de agosto, das 16h às
20h, na Biblioteca Pública Mu-
nicipal Ateneu Ubatubense. As
vagas são gratuitas, limitadas
e oferecidas para pessoas a
partir dos 14 anos. Para partici-
par é preciso realizar a inscri-
ção pelo e-
mail: projetos.fundart@gmail.com,
enviando nome completo, ida-
de, RG e número de telefone
com WhatsApp. No campo “as-
sunto” do e-mail deve constar:
“Oficina de Fotografia”.De acor-
do com a fotógrafa, o curso é
um convite à observação e ao
aprendizado da seletividade do
olhar através dos ensinamentos
de regras clássicas e do treina-
mento da visão.

Sobre Melissa Szymanski

Fotógrafa formada e pós-gra-
duada pela FASM - Faculdade

Ubatuba recebe oficina
gratuita de Enquadramento
e Composição Fotográfica 

Santa Marcelina. Participou de
diversos cursos em Milão nas
áreas de Fotografia de Moda e
Still Life. Trabalhou na Revista
Italiana Moda Pelle na execu-
ção de editorias e publicidade.
Atuou como docente de Fotogra-
fia na FASM, IED - Istituto
Europeo di Design e ministrou
durante sete anos aulas de fo-
tografia na Escola São Paulo nas
áreas de Moda, Noções Básicas
e Intermediário. Coordenou o
Workshop de Fotografia: Di
Cavalcanti, Anita Malfatti e
Tarsila do Amaral pela Oficinas
Culturais do Estado de São Pau-
lo. Recentemente é docente na

Secretaria Municipal de Cultu-
ra de São Paulo em diversos
aparelhos, SESC e no MIS - Mu-
seu da Imagem e do Som no pro-
jeto Pontos MIS.

Foi convidada do primeiro
congresso on-line de Fotogra-
fia de Moda, abordando o tema:
A Fotografia de Moda no Brasil:
criação ou cópia? Desenvolve
seu trabalho como fotógrafa
para agências de modelos e
diversas marcas, sites e repor-
tagens.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Evento acontece na próxima

quarta-feira (10) com grupos de

danças da cidade e arrecadação

em prol do hospital

 
A Santa da Casa de Ubatuba,

com apoio da Fundart – Funda-
ção de Arte e Cultura – promove
na próxima quarta-feira, dia 10,
a 2ª edição do evento “Palco
Solidário”, que levará ao Teatro
Municipal Pedro Paulo Teixeira
Pinto artistas e grupos de dan-
ças de Ubatuba. As apresenta-
ções terão início às 19h.

A mostra de dança não terá
caráter competitivo, trata-se de
uma ferramenta de uso cultural
que fomenta a dança e preten-
de apresentar para toda a co-
munidade o trabalho desenvol-
vido pelos artistas, promoven-
do a troca de experiência entre
os participantes e a solidarie-
dade de todos em prol da Santa
Casa. 

O evento contará com as apre-
sentações dos seguintes gru-

SOLIDARIEDADE

Palco Solidário: Mostra de
dança será realizada em

prol da Santa Casa

pos: Coral da Lira, Alessandra
Penha Ballet da Fundart, Expe-
rimental, Soul, Espaço Cultural
Aline Pilz, Saloly, Flavia Santos
Fit Dance, Oficina dos
Menestréis, Academia
Moviment Perequê-Açu, Bailart,
Patrícia Zumba Vem Dançar,
Daniel Jump e Jê Academia.

A entrada custa apenas R$

20,00 (preço único) + 1kg de ali-
mento não perecível. Todo va-
lor e alimentos arrecadados
serão destinados para a Santa
Casa de Ubatuba. Os ingressos
já estão disponíveis nas acade-
mias participantes e também na
Santa Casa.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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TEATRO DE BONECOS

A Associação Espírita Semente
da Boa Nova e  CEJA - Centro Es-
pírita Joanna de Angelis, estará
realizando um jantar solidário,
no dia 24 de agosto, em come-
moração aos 4 anos da entida-
de.

Os interessados em adquirir
o convite, entre em contato pelo
telefone 99613-2114 ou na
sede, na Rua Dona Maria Alves,
1.436, às terças e sextas.

Local: Ubatuba Palace Hotel,
com cardápio self-service, sa-
ladas, pratos quentes e
sobremesas.As bebidas serão a
parte. Serão cobrada taxa de
10% nas bebidas.

Valor do convite: R$ 90,00.
Horário: 19:00 h.

A renda arrecadada será rever-
tida para o término das obras
no CEJA. Prestigie!

Jantar Solidário de aniversário
de 4 anos do CEJA - Centro
Espírita Joanna de Angelis

SOLIDARIEDADE

Grande estréia da Trupe
Tempestade em Copo D’água em
espetáculo infanto-juvenil com
teatro de bonecos na véspera

do Dia dos Pais

A Trupe Tempestade em Copo
D’água, grupo de teatro de bo-
necos de Ubatuba, apresenta-
rá a peça As Aventuras de Gina
Limão no Teatro Municipal de
Ubatuba nos dias 12 e 13 de
agosto, em comemoração ao
Dia dos Pais. Após lançar a obra
no formato online pela
pandemia, a Trupe finalmente
poderá estreá-la com público
no Teatro Municipal de
Ubatuba. Indicado para todas
as idades e promoção especial
para o sábado, véspera do Dia
dos Pais.

As Aventuras de Gina Limão
faz uma viagem no cotidiano e
no mundo imaginário da sonha-
dora Gina, uma criança de nove
anos que é inquieta, curiosa e
conta muitas histórias. Ela
mora com a mãe, o pai, o irmão
mais novo e a bisavó em uma
cidade brasileira, em zona semi
rural com acesso à tecnologia.
Gina conversa com bichos e ob-
jetos, e tem como aliada uma
cobra de 300 anos e a janela
mágica do seu quarto, que aju-
dam a desvendar o mistério da
botija herdada por sua família
materna. O texto é amarrado por
composições exclusivas para a
obra e músicas populares
pesquisadas, tocadas e canta-
das ao vivo pelos atores e mú-
sicos em cena.

A obra, de criação da Trupe, é
direcionada a todas as idades,
mas foi pensada com um foco
especial no público infanto-ju-
venil. A temática busca fugir das
lições de “moral” e de forma
divertida, fazer com que espec-
tadores riam ao mesmo tempo
que reflitam sobre questões do
nosso cotidiano. Conflitos
geracionais do “tradicional
versus o novo”, a relação com
as novas tecnologias e acessos,
e a valorização das raízes cul-
turais são apenas alguns dos
aspectos que se entrelaçam de
forma tragicômica neste surpre-
endente enredo, em que toda a
família se reconhecerá e, quem
sabe, uma geração poderá
aprender com a outra.

Sobre a Trupe
A Trupe Tempestade em Copo

D’água é um grupo de teatro de
bonecos sediado em Ubatuba/
SP que trabalha com uma lin-
guagem popular, brincante e
musical. Cria com muito capri-
cho, absolutamente tudo em
seu processo de elaboração,
desde a dramaturgia, passan-
do pela composição musical,
até as esculturas e pinturas dos
bonecos e cenários. Ananda
Barreto traz para a Trupe toda
sua bagagem de tradição fami-
liar no teatro de bonecos com o

As aventuras de Gina Limão
no Teatro Municipal

grupo Mamulengo de Cheiroso,
de Aracaju-Se: “A ideia é salva-
guardar a cultura popular bra-
sileira do Teatro de Mamulengo,
se permitindo reinventar artis-
ticamente de forma contempo-
rânea.”

Todas as apresentações terão
85 ingressos cedidos gratuita-
mente para escolas

públicas, instituições sem
fins lucrativos ou famílias de
baixa renda.

Confira os vídeos do projeto no
Canal da Trupe no Youtube:
w w w . y o u t u b e . c o m / c /
trupetempestadeemcopodágua

Serviço:
Peça Teatro de Bonecos: As

Aventuras de Gina Limão
Quem: Trupe Tempestade em

Copo D’água
Onde: Teatro Municipal de

Ubatuba (Praça Exaltação à San-
ta Cruz, 22, Centro)

Quando:
- 12 de agosto (sexta-feira) -

‘Estreia’ 16hr
- 13 de agosto (sábado) - ‘Es-

pecial Dia dos Pais’* sessões
16hr e 19hr

Ingressos: Inteira R$30,00 /
Meia R$15,00 (* promoção “Dia
dos Pais”: pais e mães

que forem com os filhos/fi-
lhas no Teatro também pagam
Meia)

Vendas:
- Online  - https://

megabi lheter ia.com/agenda/
ubatuba

- Presencial Antecipado - Super
Nerds Informática (Rua Dr
Esteves da Silva,

120, loja 7, Centro, Ubatuba)
- Presencial No Dia - no próprio

Teatro Municipal de Ubatuba

Classificação Indicativa: Livre -
Para todas as idades!

Duração: 50 minutos

Ficha Técnica:
Apresentações:
Elenco  - Ananda Barreto e

Rodrigo Caldeira
Participação Especial - Palhaço

Pilequinho Seu Cara de Bolacha
(Venicio Toledo)

Músicos - Tomás Bastos (vio-
la), Rafael Gandolfo (rabeca) e
Leandro Lisi

(percussão)
Produção Executiva - Rodrigo

Caldeira e Ananda Barreto
Produção - Cristina Prochaska
Técnico Som e Luz - Rodrigo

Müller
Contra regra - Venicio Toledo
Designer Gráfico e Ilustrações -

Ananda Barreto
Criação:
Direção - Barbara Araújo
Dramaturgia e Composições -

Ananda Barreto e Rodrigo Cal-
deira

Trilha Sonora - Tomás Bastos,
Rafael Gandolfo e Leandro Lisi

Produção Executiva - Rodrigo
Caldeira

Bonequeira e Coordenação de Ce-
nografia - Ananda Barreto

Cenógrafo e Bonequeiro - Marcus
Binns

Figurinista Bonecos - Aline Binns
Cenógrafo Tenda Cênica - Mateus

Barros
Costureira Tenda Cênica - Betta

S i s l a
Realização - Trupe Tempestade

em Copo D’água
Apoio Institucional - FUNDART,

Teatro Municipal de Ubatuba
Pedro Paulo Teixeira

Pinto e Prefeitura Municipal de
Ubatuba.

ILHABELA

As inscrições para integrar o
Projeto Guri  no polo de
Ilhabela seguem abertas até
o dia 31 de agosto e podem ser
feitas sempre às segundas e
quartas-feiras das 14h às 18h
na sede do projeto, que f ica
na Av. Ernesto de Oliveira, 996,
na Barra Velha.

Para participar, o aluno pre-
cisa ter entre 8 e 17 anos e 11
meses (até o dia 16 de setem-
bro), não é necessário conhe-
cimento prévio em música,
nem possuir instrumento mu-
sical.  Os cursos oferecidos
são: Canto Coral (a partir de 9
anos);  V iolão (a partir  de 8
anos) e Percussão (a partir de
8 anos).

A inscrição é real izada por
ordem de chegada e as vagas
são limitadas. Para se inscre-
ver, o responsável do candida-
to deve comparecer ao polo do
Projeto Guri em Ilhabela, mu-
nido de cópias do RG ou Certi-
dão de Nascimento do candi-
dato, RG do responsável, de-
claração escolar e comprovan-
te de endereço.

Inscrições para o Projeto Guri
seguem abertas em Ilhabela

SÃO SEBASTIÃO

A Prefeitura de São Sebastião,
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (SEDES), Centro Integrado
Profissionalizante (CIP) e Fun-
do Social, em parceria com Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE)
está com inscrições abertas
para o curso profissionalizante
gratuito de ‘Auxiliar de Cabelei-
reiro’ para maiores de 16 anos.

As capacitações, com as carac-
terísticas econômicas do muni-
cípio serão ministradas no Polo
de Capacitação do Fundo Soci-
al, Rua das Hortênsias, 117,
bairro Jaraguá.

São duas turmas, sendo 15
alunos em cada, com carga ho-
rária de 80 horas. As aulas para
a primeira turma serão inicia-
das em 23 de agosto e termi-
nam em 06 de outubro. A segun-
da turma começa em 11 de ou-
tubro.

Término do curso em 30 de
novembro. As aulas ocorrerão
segundas, quartas e quintas-
feiras das 13h30 às 17h30. Ao
final da formação, os alunos
serão certificados.

As inscrições devem ser feitas
presencialmente no Centro de
Referência de Assistência Soci-
al (CRAS) Costa Norte, Avenida
Machado de Assis, 410, bairro
Canto do Mar, das 9h às 16h, de
segunda a sexta-feira. Os docu-
mentos necessários são cópias
do RG, CPF, comprovante de re-
sidência atualizado, carteira de
vacinação contra Covid-19 e in-
formar e-mail pessoal.

Mais informações pelos tele-
fones (12) 3892-5535, CIP
Topolândia e (12) 99107-6619
WhatsApp.

Serviço
Curso gratuito ‘Auxiliar
de Cabeleireiro’
Turmas: 02;
Vagas: 15, por turma;
Carga horária: 80 horas;
Datas: turma 01, de 23 de agos-

to a 06 de outubro; turma 02, de
11 de outubro a 30 de novem-
bro;

Prefeitura de São Sebastião abre inscrições
para o curso profissionalizante gratuito

de ‘Auxiliar de Cabeleireiro’

#PraTodosVerem: arte com informações resumidas do curso gratuito

profissionalizante ‘Auxiliar de Cabeleireiro’. Realização da Prefeitura de

São Sebastião, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SE-

DES), Centro Integrado Profissionalizante (CIP) e Fundo Social, em par-

ceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(SEBRAE). Fim da descrição. Arte: DEPCOM/PMSS

Dia e Horário: segundas, quar-
tas e quintas-feiras, das 13h30
às 17h30;

Idade: a partir dos 16 anos;
Local das aulas: Polo de

Capacitação do Fundo Social,
Rua das Hortênsias, 117, bairro
Jaraguá;

Inscrições: presencialmente
no Centro de Referência de As-

sistência Social (CRAS) Costa
Norte, Avenida Machado de As-
sis, 410, bairro Canto do Mar, das
9h às 16h, de segunda a sexta-
feira;

Documentos necessários: RG,
CPF, comprovante de residência
atualizado, carteira de vacina-
ção contra Covid-19 e informar
e-mail pessoal.

acidadeubatuba@gmail.com

ORÇAMENTOS DE EDITAL DE JUSTIÇA


