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New
s

  O vereador Evandro do Nascimento (Vandinho) reivindicou 
junto ao Poder Executivo Municipal a criação do projeto Verão Cul-
tural, para ser realizado nos núcleos do município de Caraguatatuba.
  A indicação foi protocolada para conhecimento do prefeito 
Aguilar Junior no último dia 19. O objetivo de Vandinho é tirar os ado-
lescentes e jovens das ruas no período de férias.
		 “A	Fundacc	tem	se	destacado	por	sua	atuação	em	suas	ofi-
cinas, que estão em diversos bairros da nossa cidade. Seria maravil-
hoso mantermos atividades funcionando para ocuparmos o tempo da 
garotada”, disse o vereador.
  Segundo Vandinho, no período de férias escolares, os jovens 
necessitam de algo que os entretenham, naqueles horários que cos-
tumam estar nas escolas. Infelizmente, nesta época, muitos vão para 
as ruas, pois seus pais trabalham, já que somos uma cidade turística.  
  É fundamental este apoio do poder público, e por isso esta-

mos nessa luta. Acredito que o prefeito Aguilar Junior e a presidente da Fundacc (Silmara Selma Mattiazzo) serão 
sensíveis a essa nossa reivindicação”, concluiu.

Para tirar jovens das ruas Vandinho pede projeto Verão Cultural

Aurimar e moradores do Jardim Califórnia 
conquistam implantação de rede de esgoto
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto
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O que é uma cooperativa de crédito
Todos nós sabemos que os Bancos 

são os grandes vilões de nossa economia. 
Cobram juros escorchantes e tarifas absur-
das, isso sem falar no atendimento que nos 
fazem sentir como pedintes.

No Brasil na contramão do que acon-
tece no mundo, apenas três bancos que per-
tencem a poucas famílias dominam o merca-
do financeiro. E um detalhe que vale a pena 
ressaltar, banco não produz riqueza nenhu-
ma. Não produz bens de consumo nem pro-
duzem outros bens. Mas vamos ver como a 
coisa funciona.

Imagine que você precise de dinhei-
ro. Claro você vai a um banco e se tiver o 
nome limpo e agora, boa pontuação, você 
obterá um empréstimo. 

Para facilitar o entendimento vamos 
utilizar valores hipotéticos e imaginar que 
você precise de R$.100,00 por um mês.

O Banco lhe emprestará o dinheiro e 
você pagará depois de um mês R$.104,00.

O Banco como sabemos não produz 
dinheiro, então, ele irá captar dinheiro de ou-
tras pessoas que têm disponibilidade e que 
aplicam no banco. Para essas pessoas que 
investem será dado como contrapartida algo 
em torno de 1%, ou seja, para quem aplica 
R$100,00 em um banco por um mês o retor-
no será de R$.101,00. 

Em resumo o Banco que toma o di-
nheiro emprestado paga R$.1,00 de juros e 
você paga ao banco R$.4,00. O banco lucra 
em um mês R$.3,00, o que é um absurdo.

Mas não nos esqueçamos que o va-
lor é hipotético e que não é apenas você que 
toma dinheiro emprestado no banco, são mi-
lhões de pessoas. Para cada milhão de pesso-
as que emprestam R$.100,00 o banco, sem 
produzir nada lucra R$.3.000.000,00.

E para quem vai esse lucro? Vai para 
essas poucas famílias, proprietárias desses 
bancos, que na maioria das vezes moram 
na Europa ou nos Estados Unidos e vivem 
como marajás. Mas o pior disso, é que esse 
lucro, produto do trabalho de brasileiros que 
com seu suor produzem, vai beneficiar a 
economia desses países e não o Brasil.

Agora vejamos o outro lado.
Não só nos Estados Unidos como na 

Europa a maioria das instituições financeiras 
são cooperativas de crédito. Mas o que vem 
a ser uma cooperativa de crédito?

É uma associação de pessoas que tra-
balham, portanto produzem e que se unem 
para a formação de um banco cooperado. Ou 
seja, são donos do banco. Cada um com um 
percentual de acordo com suas posses e o lu-
cro obtido, anualmente é repartido entre os 
próprios cooperados.

Em outras palavras, por ser uma ins-

tituição que não objetiva o lucro e sim sua 
finalidade social, pode pagar mais a quem 
aplica na instituição, bem como cobrar me-
nos juros de quem toma o dinheiro empres-
tado. E por não ser de propriedade de poucas 
famílias, o lucro auferido em um exercício 
é distribuído entre os próprios cooperados e 
não sai do País. Fica aqui mesmo promoven-
do o bem estar social e o desenvolvimento de 
nossa economia.

Ao contrário do que muitos pensam, 
os Estados Unidos não são um País intei-
ramente capitalista. Há muita economia de 
solidariedade não lucrativa nos EUA, quase 
todas universidades são instituições filantró-
picas, muitos hospitais, orquestras, museus 
são associações de cidadãos, são raros os ae-
roportos ou estradas privadas, é tudo público 
e gerido para o interesse público.

Uma das instituições mais comuns 
são as COOPERATIVAS DE CRÉDITO, 
que funcionam como bancos sem fins lucra-
tivos.

O setor conta com 90 milhões de co-
operados, US$1 trilhão de ativos em 7.000 
cooperativas.

Algumas são maiores que muitos 
bancos brasileiros, se formam dentro de ór-
gãos do governo, universidades e fábricas.

O último Censo Global do Coope-
rativismo, realizado pela ONU*, apontou a 
existência de mais de 2,6 milhões de coope-
rativas em todo o mundo, somando mais de 
1 bilhão de membros e clientes.

O estudo também indica mais de 12,6 
milhões de postos de trabalho gerados por 
empreendimentos cooperativos. Sendo que 
esse número não inclui as 982.400 coopera-
tivas agrícolas da China, cujos dados sobre 
emprego não estavam disponíveis na época 
da pesquisa.

O Censo Global do Cooperativismo 
ainda destaca que a França é o país com 
maior número de cooperados (membros e 
clientes), mas a Nova Zelândia é o país com 
maior geração de empregos cooperativos.

Entre os ramos cooperativos, as agro-
pecuárias são as que mais se destacam em 
número de cooperativas (mais de 1 milhão), 
enquanto as cooperativas financeiras são as 
que reúnem maior quantidade de membros 
(mais de 700 milhões).

O sul do Brasil podemos dizer, foi o 
berço do cooperativismo e onde existem as 
maiores cooperativas que começaram agrí-
colas e que hoje já possuem instituições 
financeiras cooperadas. No Litoral Norte a 
atuação do SICREDI, cooperativa com cento 
e dezesseis anos de existência, hoje conheci-
da como SICREDI Vanguarda, já opera nas 
cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, Nativi-

dade da Serra e em breve estará inauguran-
do sua agência em São Sebastião.  Na con-
tramão de sua expansão os grandes Bancos 
como Bradesco e Itau, recentemente fecha-
ram agências nestas cidades e possuem um 
planejamento de fechamento de agências por 
todo o País.

O modelo socioeconômico cooperati-
vista teve origem na Inglaterra – nos tempos 
da Revolução Industrial – como uma alter-

nativa a modelos tradicionais como o capita-
lismo e o comunismo, propondo o esforço comum 
de um grupo para alcançar benefícios também co-
muns a todos.

Desde então, o cooperativismo tem se 
expandido por todo o mundo e ganhado cada vez 
mais adeptos. Pessoas que percebem na coopera-
ção uma estratégia certeira para todos, juntos, irem 
mais longe. 

Pense nisso!

Eleição para conselheiros deliberativos 
e fiscais do CaraguaPrev será terça-feira 

Vinte e sete candidatos concorrem aos cargos de 
conselheiros deliberativos e fiscais do CaraguaPrev.

A eleição ocor-
re na próxima terça-feira 
(03/12), e entre os servido-
res que disputam as vagas, 
estão funcionários da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(Fundacc), Câmara Muni-
cipal e aposentados.

Os servidores ativos 
e inativos terão a oportu-
nidade de votar em seus 
representantes no dia da 
eleição, das 10h às 16h. 
Serão colocadas urnas na 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, no Centro; na Secreta-
ria de Serviços Públicos, 
no Jardim Aruan; Secreta-
ria de Educação, no Indaiá; 
CaraguaPrev, no Centro; 
e Câmara Municipal, no 
Centro.

O resultado da vota-
ção será divulgado no dia 4 
de dezembro (quarta-feira) 
e a posse dos conselheiros 
eleitos ocorre no dia 18 de 
dezembro, às 16h, na sede 
da entidade.

A homologação e o 
nome dos candidatos estão 
disponíveis no Diário Ofi-
cial nº 159 publicado no 

dia 07 de novembro.
Quantidade de vagas   

Conselheiros de-
liberativos: cinco vagas, 
incluindo uma para o re-
presentante dos aposenta-
dos e uma para os servi-
dores do Legislativo, além 
do número equivalente 
de suplentes. Outros três 
membros que compõem o 
Conselho Deliberativo se-
rão indicados pelo Poder 

Executivo, totalizando oito 
representantes no órgão.

Conselheiros fis-
cais: três titulares e três 
suplentes.

Remuneração – Os 
conselheiros fiscais e deli-
berativos titulares recebem 
uma gratificação equiva-
lente a 50% da menor refe-
rência salarial dos servido-
res efetivos do Município, 
após aprovação em exame 
de certificação profissional 
(CPA-10) da Associação 
Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (ANBIMA).

O CaraguaPrev fica 
Av. Prestes Maia, 302 – 
Centro (em frente ao Fisk). 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3883-3252/ 
3883-3480 ou no site 
http://www.caraguaprev.
sp.gov.br.
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Aurimar e moradores do Jardim Califórnia 
conquistam implantação de rede de esgoto

Na última semana foram 
iniciadas as obras do sistema de 
esgotamento sanitário do bair-
ro Jardim Califórnia, na região 
central da cidade. Esta é mais 
uma conquista do vereador Au-
rimar Mansano para Caraguata-
tuba.

Ainda no primeiro se-
mestre deste ano, Aurimar já 
havia conseguido o serviço da 
Sabesp para o bairro, com o 
apoio do prefeito Aguilar Ju-
nior. Na ocasião, no início de maio, ele es-
teve visitando o local com os engenheiros 
da Sabesp, Pedro Ponce e Pedro Veiga, que 
comunicaram que as obras teriam início nos 
próximos meses. Também participaram da 
reunião os moradores: André, Sr. Paulo, 
Wando e Milton.

“Essa é mais uma luta antiga nossa 
em favor dos munícipes da cidade. Conse-
guimos a rede de esgoto para esse bairro da 
região central que até hoje não tinha. Estou 
muito contente por mais essa conquista. Foi 
muito legal conversar com aqueles que resi-
dem no local e entender um pouco da neces-
sidade deles”, disse o parlamentar.

O vereador, em 2018, teve aprovado 
o requerimento 26/2018, pedindo informa-
ções sobre a implantação da rede de esgoto 
e manutenção de vias públicas no Jardim 
Califórnia e Benfica. 

“Na ocasião, já tínhamos conversa-
do com munícipes. Eles pediam socorro, 
era o desespero em ver o esgoto sendo jo-
gado na rua. Sorte que temos representan-
tes que enxergaram esse grande problema 
que a comunidade enfrentava”, comentou.

Também em 2018, Aurimar fez o 
requerimento 122/18, encaminhado dire-
tamente ao responsável da Sabesp e para 
o Executivo. No mesmo ano foi feito o 
ofício 06/2018, cobrando pela rede de es-
goto através de um abaixo assinado feito 
por moradores. Neste ano, foi aprovado o 
requerimento 50/2019, de Aurimar Mansa-
no, fazendo novamente a cobrança.

“Tenho tudo documentado. É uma 
luta antiga que foi atendida pela Sabesp, 
com apoio da prefeitura e dos moradores. 
Parabéns a todos pela conquista”, finali-
zou.

Caraguatatuba aborda fim da violência 
na Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
acompanhado do secretário 
de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, Jonas Fontes, 
da coordenadora da Prote-
ção Especial da Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial e Cidadania, Ana Maria 
Magagnini, e da presidente 
do Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente, 
Cíntia Alves, lançaram ofi-
cialmente a “Campanha 16 
dias de Ativismo – Basta! 
Viver sem violência é direi-
to de todos”, nesta segunda-
-feira (26), no auditório da 
Fundacc, no Centro.

Esse evento é realiza-
do mundialmente, entre 25 de 
novembro, Dia Internacional 
da Não Violência contra a 
Mulher, e 10 de dezembro, 
data em que foi proclamada 
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.

Teve início, em 1991, 
quando mulheres de dife-
rentes países, reunidas pelo 
Centro de Liderança Glo-
bal de Mulheres (CWGL), 
começaram uma campanha 
com o objetivo de promover 
o debate e denunciar as vá-
rias formas de violência con-
tra as mulheres no mundo.

A proposta do movi-
mento em Caraguatatuba é 
mais ampla, pois os gestores 
das políticas públicas enten-
dem que a violência é uma 
questão Social e de Saúde 
Pública, portanto, no muni-
cípio, a campanha é voltada 
não só para dar visibilidade 
aos atos violentos contra mu-
lheres, mas também contra 
os idosos, crianças e adoles-
centes, seja ela por gênero, 
identidade social, racial, etc.

“Essa campanha não 
é só para combater a violên-
cia contra a mulher e sim em 
relação a todas as pessoas. 
Importante ressaltar a in-
tegração das secretarias da 
Pessoa com Deficiência e do 
Idoso, Desenvolvimento So-
cial, Educação, Saúde e dos 
Conselhos Municipais com 
ações e serviços integrados 
no combate à violência e no 
que diz respeito à qualidade 
do serviço disponibilizado à 
população”, ressaltou Agui-
lar Junior.

O prefeito destacou 
também dois equipamentos 
inaugurados em sua gestão: 
Centro Integrado de Aten-
dimento à Mulher (CIAM) 
e o Centro de Referência da 
Mulher (Pró-Mulher). “São 
espaços idealizados, pesso-
almente, para que especifi-
camente às necessidades das 
mulheres que os procuram”, 
afirmou.

O CIAM tem o obje-
tivo de atender e fortalecer 
as mulheres vítimas de vio-
lência e oferece atendimen-
to psicossocial, orientação 
sociojurídica e atividades 
diversas de apoio e sociali-
zação.

Já o Centro de Re-

ferência conta com serviço 
de ginecologia, mastologia, 
endocrinologia, pré-natal 
de alto risco, nutrição, psi-
cologia e pediatria, além 
de exames de mamografia, 
densitometria óssea, ultras-
sonografia e exames cito-
lógicos de papanicolau. O 
local abriga ainda Centro de 
Atendimento Materno Infan-
til (CEAMI) e o Banco de 
Leite Humano.

Em seguida, o defen-
sor público, Luan Campos 
Boldrini, discorreu sobre o 
trabalho da Defensoria Pú-
blica.

“A Defensoria Pú-
blica em São Paulo foi ins-
tituída somente em 2006, 
após muita mobilização dos 
movimentos sociais. Antes, 
as pessoas carentes que pre-
cisavam de advogado, eram 
encaminhadas para a Procu-
radoria do Estado. A Defen-
soria é uma instituição pú-
blica cuja função prevista na 
Constituição Federal, como 
expressão e instrumento do 
regime democrático, é ofere-
cer aos cidadãos vulneráveis, 
de forma integral e gratuita, 
a orientação jurídica, a pro-
moção dos direitos humanos 
e a defesa, em todos os graus, 
judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coleti-
vos”, explicou Boldrini.

Posteriormente, o 
colega, Rodrigo Ferreira 
dos Santos, falou sobre as 
diferenças entre feminismo 
e machismo/misoginia. “Fe-
minismo não é o oposto de 
machismo e sim a luta pela 
igualdade de direitos”, disse.

O defensor público 
também apresentou dados 
sobre a violência contra a 

mulher no estado. “Atual-
mente temos 1.273.398 pro-
cessos em tramitação no es-
tado de São Paulo relativos a 
algum tipo de violência con-
tra a mulher. Em Caragua-
tatuba, entre janeiro e julho 
deste ano, apurados os se-
guintes dados: 160 medidas 
protetivas, duas tentativas de 
feminicídio, 204 lesões cor-
porais, 247 ameaças, 151 cri-
mes contra a honra (injúria, 
calúnia ou difamação) e ou-
tros casos, 54 registros. Fora 
a cifra oculta, ou seja, todos 
os outros casos que não che-
garam a ser registrados”, dis-
se Rodrigo.

Duas ações, segundo 
ele, são importantes nesses 
casos: a Medida Protetiva, 
uma ferramenta prevista em 
lei para proteger mulheres 
vítimas de violência domés-
tica e familiar em todo o 
país, usando como base a Lei 
Maria da Penha. Também 
formação de grupos reflexi-
vos sobre a masculinidade, 

ou seja, encontros de homens 
em questionamento, conflito 
e/ou situação de envolvimen-
to em violência doméstica ou 
de gênero.

Santos destacou ainda 
a importância de um atendi-
mento integrado às mulhe-
res vítimas de violência por 
meio de órgãos policiais, 
Poder Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria Públi-
ca, Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e Prefeitura 
por meio do CRAS, CREAS, 
CAPS, etc.

Serviço 
Defensoria Pública – 

Rua Guaratinguetá, 72, bair-
ro Sumaré. Telefone: 3883-
2917.

História 
Em 25 de novembro 

de 1999, a Assembleia Ge-
ral da ONU proclamava esta 
data como Dia Internacional 
para Eliminação da Violên-
cia Contra a Mulher, a fim 

de estimular que o Poder 
Público e a Sociedade Civil 
organizada, Nacional e Inter-
nacional, realizassem even-
tos anuais com o propósito 
de erradicação da violência 
contra a mulher.

A data foi escolhida 
no primeiro Encontro Fe-
minista Latino-Americano 
e Caribenho de 1981, reali-
zado em Bogotá, Colômbia, 
para homenagear as irmãs 
Maria Teresa, Minerva e Pa-
tria Mirabal, Las Mariposas, 
que foram violentamente 
torturadas e assassinadas 
nesta mesma data, em 1960, 
a mando do ditador da Re-
pública Dominicana Rafael 
Trujillo.

As irmãs haviam sido 
presas e torturadas várias ve-
zes, apesar disso, continua-
vam a luta contra a ditadura.

A morte violenta de-
las causou grande comoção 
na República Dominicana 
com repercussão mundial.
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Operação Policial fecha 
casa de prostituição em 

Caraguatatuba
 Em uma ação con-
junta, as Polícias Civis de Ca-
raguatatuba e São Sebastião, 
realizaram no sábado (23/11), 
a operação denominada ‘Epi-
thymia’, que fechou uma casa 
de prostituição no bairro Por-
to Novo.
 No local, que fun-
cionava como boate, e tinha 
como ação principal, a explo-
ração sexual, uma pessoa foi 
presa em flagrante por tráfico 
de drogas. A polícia ainda 
identificou a proprietária e sua 
filha, que também trabalhava 
na boate. Foram apreendidos 
um tablete de maconha, uma 
balança de precisão, livros e 
agendas com anotações sobre 
a movimentação de mulheres 
no local.

Turista morre afogado 
em praia de Ubatuba

 Um homem morreu 
afogado no domingo (24/11) 
na Praia Ubatumirim. De 
acordo com o GBMar (Gru-
pamento de Bombeiros Ma-
rítimos), o turista de 42 anos, 
estava no mar com familiares, 
quando o mar ficou agitado e 
ele não conseguiu sair, sendo 
puxado pela correnteza.
 O Samu foi aciona-
do, mas o homem não resis-
tiu.

PM apreende 
adolescente com 612 

porções de drogas em 
Caraguatatuba

 Um adolescente de 
17 anos foi apreendido pela 
Polícia Militar em posse de 
612 porções de drogas entre 
crack e cocaína. O flagrante 
aconteceu na noite de quinta-
-feira (21/11), no bairro Ola-
ria. 
 Policiais militares 
do 3º Batalhão de Ações Es-
peciais de Polícia (Baep) re-
alizavam patrulhamento pelo 
local, quando o jovem tentou 
fugir conduzindo uma bicicle-
ta ao avistar a equipe. 
 Ele foi acompa-
nhado e abordado. Durante 
questionamentos, contou aos 
policiais que comercializava 
drogas na região, bem como 
informou a localização de 
um imóvel abandonado onde 
eram guardadas as substân-
cias. No local foram encontra-
das 600 porções de maconha 
e 12 de crack – uma mochi-
la também foi apreendida. O 
adolescente foi encaminhado 
à delegacia acompanhado 
de seu genitor e permaneceu 
apreendido.

Criança de dois anos 
morre afogada em 

Ubatuba
 O acidente acon-
teceu na tarde de sábado 

(23/11). Segundo a Polícia Ci-
vil, a mãe é zeladora de uma 
pousada no bairro Marandu-
ba, onde a criança brincava 
em companhia da prima de 
nove anos.
 Ainda segundo a 
polícia, as crianças brinca-
vam na área de recreação da 
pousada, quando a menina de 
nove anos deixou o menino 
sozinho, que caiu na piscina. 
Ele foi encontrado por um 
hóspede aproximadamente 15 
minutos após a queda.
 O Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
foi acionado, mas a criança 
acabou não resistindo.

Dois adolescentes são 
apreendidos com drogas 

em São Sebastião
 Segundo a Polícia 
Militar, uma equipe que rea-
lizava patrulhamento na re-
gião de Maresias no domingo 
(24/11), recebeu denúncia de 
que dois jovens teriam entra-
do em um terreno baldio com 
drogas. 
 No local dois ado-
lescentes foram abordados 
com uma mochila contendo 
5,5kg de maconha, 480gr de 
cocaína, uma balança de pre-
cisão e um celular.
 Questionados os 
adolescentes admitiram que 
iriam levar as drogas ao ver-
dadeiro dono, na Praia Paúba.

Professor do Mackenzie alerta sobre 
fraudes na Black Friday via internet
Verificar as regras da plataforma, a disponibilidade do produto e 

a forma de pagamento são algumas das principais dicas
Em períodos promo-

cionais, como a Black Fri-
day, que acontecerá em 29 
de novembro, o consumidor 
pode aproveitar para adqui-
rir aquele produto ou mesmo 
serviço que tanto deseja. No 
entanto, independentemen-
te da época, o consumidor 
deve realizar uma pesquisa 
básica sobre o produto que 
pretende adquirir, pois a va-
riedade de fornecedores e de 
preços é grande, o que pro-
porciona um cenário favorá-
vel para uma cilada, sobre-
tudo, em relação às compras 
realizadas via markeplace 
(verdadeiros shoppings vir-
tuais de produtos). 

“Neste tipo de comér-
cio, o fornecedor disponibi-
liza em sua plataforma não 
apenas produtos próprios, 
mas também de terceiros, 
que optam em anunciar na-
quele espaço, semelhante a 
um shopping center, porém, 
virtual. Obviamente que, ao 
escolher um shopping virtu-
al de renome, o consumidor 
poderá ter respaldo de um 
bom fornecedor, na hipóte-
se de inadimplência contra-
tual”, comenta Bruno Boris 
-- professor em Direito das 
Relações de Consumo da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie Campinas. 

O especialista ainda 
lembra que o consumidor 
deve ter ciência de que, na 
compra via marketplace, 
nem sempre a plataforma 
virtual é a responsável pelo 
produto comercializado. 
“Portanto, é de grande im-

portância verificar previa-
mente as regras das compras 
em marketplace, desde a 
disponibilidade dos produ-
tos, forma de pagamento, 
entrega, garantia, devolu-
ção, troca etc. O fornecedor 
responsável pelo espaço de 
marketplace não pode, em 
regra, ser responsabilizado 
e, provavelmente, apenas 
atuará junto ao consumidor 
em situações excepcionais, 
nos termos das regras do 
marketplace”, diz Boris. 

Outros cuidados 
devem ser adotados, prin-
cipalmente na hora do pa-
gamento, principalmente 
de fornecedores desconhe-
cidos. “Evitar o pagamento 
via transferência bancária 
(TED-DOC) ou mesmo em 
boleto. Recomendo compras 
mediante meios de paga-
mento eletrônicos (Paypal, 
por exemplo), que possuem 
regras protetivas aos con-
sumidores. São conselhos 
simples que podem ajudar a 
evitar prejuízos no período 
da Black Friday”, conclui. 

Bruno Boris é profes-

sor em Direito das Relações 
de Consumo da Universida-
de Presbiteriana Mackenzie, 
mestre em Direito Político e 
Econômico e advogado com 
ênfase em Direito Empresa-
rial e Relações de Consumo. 

Sobre a 
Universidade Presbite-

riana Mackenzie 

A Universidade Pres-
biteriana Mackenzie está na 
103º posição entre as me-
lhores instituições de ensino 
da América Latina, segundo 
a pesquisa QS Quacqua-
relli Symonds University 
Rankings, uma organização 
internacional de pesquisa 
educacional, que avalia o 
desempenho de instituições 
de ensino médio, superior 
e pós-graduação. Possui 
três campi no estado de 
São Paulo, em Higienópo-
lis, Alphaville e Campinas. 
Os cursos oferecidos pelo 
Mackenzie contemplam 
Graduação, Pós-Graduação 
Mestrado e Doutorado, Pós-
-Graduação Especialização, 
Extensão, EaD, Cursos In 
Company e Centro de Lín-
guas Estrangeiras. 
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Novo Entreposto de Pesca do Camaroeiro 
começa a ganhar pintura em cobertura 

O novo Entreposto de 
Pesca do Camaroeiro come-
çou a ganhar pintura na co-
bertura em arco montada no 
local. A intervenção faz parte 
de uma das etapas para con-
clusão das obras previstas 
para o final de janeiro.

O espaço terá um 
layout mais aconchegante e 
agradável, com uma cober-
tura maior para atender os 
pescadores e consumidores, 
além de melhor disposição 
dos boxes e intervenções na 

câmara fria.
Segundo a Secretaria 

de Obras Públicas, além do 
aspecto estético, as interven-
ções geram grande impacto 
positivo no âmbito comercial 
e sanitário no espaço.

A obra con-
templa a execução 
de cobertura central 
que unirá os blocos, 
substituição de todo 
revestimento e piso 
cerâmico dos boxes, 
substituição das por-

tas e esquadrias de madeira 
por esquadrias de alumínio 
e aço galvanizado, execução 
de cisterna em alvenaria para 
captação d’água da chuva e 
utilização da mesma na lava-
gem da área externa do en-
treposto, revisão e execução 
de novo sistema de esgoto, 
além da execução de paisa-
gismo com a introdução de 
árvores nativas e arbustos 
ornamentais. O investimento 
chega a R$ 1,5 milhão.

Fiscalização da Prefeitura flagra ônibus, van 
e banana boat irregulares em Caraguatatuba 

Em mais uma fisca-
lização realizada no final de 
semana em Caraguatatuba, 
a Secretaria de Urbanismo, 
acompanhada da Mobili-
dade Urbana e Proteção ao 
Cidadão (Semop) e Agência 
Reguladora de Transporte 
no Estado de São Paulo (Ar-
tesp) resultou em 19 veícu-
los autuados por algum tipo 
de irregularidade. No total, 
foram 27 abordagens.

Uma das irregularida-
des foi identificada na Praia 
da Tabatinga, região norte, 
onde o motorista de ônibus 
deixou turistas de um dia em 
Ubatuba e levou o ônibus 
para uma das ruas do bairro. 
Como não tinha autorização 
para ficar com o veículo em 
nenhum estabelecimento de 
hotéis, pousadas ou mesmo 
estacionamento particular, 
foi multado.

Também por falta 
de autorização, a blitz fla-

grou um ônibus e uma van 
na Praia do Camaroeiro, e 
os dois veículos foram au-
tuados. Com base na lei n° 
2.456, de 7 de dezembro de 
2018, a multa para quem 
transitar pelo município 
sem autorização é de 2 mil 
VRMs (Valor de Referência 
do Município), equivalente 
hoje a R$ 6.960.

Já a autuação para 
quem desembarcar passa-
geiros fora do local defi-
nido na senha e utilizar ou 
usufruir dos estacionamen-
tos públicos ou privados, 
divergente do mencionado 
por ocasião da solicitação da 
autorização é de 500 VRMs, 
ou R$ 1.740.

Outras 16 autuações 
foram feitas pela Artesp que 
verifica outros itens nos ve-
ículos que circulam pelas 
rodovias estaduais. Uma das 
irregularidades identificadas 
no domingo é que o ônibus 

que levava os turistas era 
para fazer transporte rodo-
viário e atuava como freta-
mento. Neste caso, a multa 
foi de R$ 500.

Banana boat
A fiscalização do fi-

nal de semana também foi 
às praias para verificar se 
as regras para atividades 
náuticas eram cumpridas. A 
irregularidade foi identifi-
cada na Martim de Sá onde 
um permissionário para fa-
zer passeios de banana boat 
estava com um equipamento 
a mais, sendo que este não 
tinha autorização. Ele foi 
autuado em R$ 2.498.

De acordo com o 
secretário de Urbanismo, 
Wilber Cardozo, caso seja 
flagrado novamente, a multa 
é dobrada e o equipamento 
apreendido. 

Denúncias podem ser 
feitas no telefone 156.
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Foi realizado no Hotel Atlântico Sul a homenagem aos 
alunos do kumon Unidade Indaiá. No evento foram 

homenageados os alunos adiantados em relação ao 
conteúdo escolar. “Parabéns alunos adiantados, per-
sistentes e brilhantes”, Orientadora Sandra Azevedo.

“A missão do método kumon é mudar a corrente 
educacional do mundo por meio da educação 

individualizada e contribuir para a paz mundial por 
meio da formação  de pessoas brilhantes.” 

(revista Yamabiko, ed138,1993)

Sistema on-line agiliza resultados de 
exames na rede municipal de saúde 
A Secretaria de Tec-

nologia da Informação da 
Prefeitura de Caraguatatuba 
desenvolveu um sistema on-
-line para envio de resulta-
dos dos exames do Centro 
de Especialidades Médicas e 
Odontológicas (CEM-CEO) 
para as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s), Centro 
de Referência da Mulher 
(Pró-Mulher) e Unidade de 
Atendimento a Moléstias 
Infectocontagiosas (UAMI), 
onde são solicitados pelos 
médicos e especialistas. O 
sistema utiliza tecnologias 
livres sem custo de licenças 
para a Prefeitura Municipal, 
rede interna, login e senha.

A instalação da ferra-
menta minimizou o extravio 
de resultados de exames, 
que antes eram encaminha-
dos por malotes. Os extra-
vios das análises ocorriam 
em função de pacientes ho-
mônimos (mesmo nome) 
e mudança de endereço do 
usuário sem transferir o ca-
dastro da antiga UBS de 
referência para o posto de 

saúde próximo a sua nova 
moradia.

De acordo com a 
bióloga responsável pelo 
Laboratório do CEM-CEO, 
Marines Machado de Cas-
tro, o setor realiza 4,8 mil 
exames em media por mês, 
como  teste rápido dengue e 
NS1 (o Antígeno NS1 é uma 
proteína presente na fase 
inicial da dengue), VDRL 
(para diagnosticar a sífilis), 
Aids, hepatites B e C, além 
de toxoplasmose. “Cara-
guatatuba é a única cidade 
do Litoral Norte com um 
laboratório de saúde pública 
municipal, mas os diagnós-
ticos mais complexos como 
Gripe H1N1, Zika e Febre 
Chikungunya são realizados 
no Instituto Adolfo Lutz, em 
Taubaté. Esse é o nosso la-

boratório de apoio”, destaca.
A bióloga disse que 

o sistema proporcionou 
um diagnostico rápido e de 
qualidade, agilizando o tra-
tamento das doenças.  “Os 
resultados ficam prontos na 
mesma semana. Antes, os 
laudos eram enviados em 
malotes para os postos de 
saúde, mas as informações 
das análises tinham que ser 
digitalizadas, o que tornava 
o processo moroso”, recor-
da.

O Centro de Espe-
cialidades Médicas e Odon-
tológicas (CEM-CEO) está 
localizado na Av. Maranhão, 
421 – Jardim Primavera, 
próximo à Delegacia de Po-
lícia e à (Unidade de Pronto 
Atendimento) UPA. O aten-
dimento ao público é das 7h 
às 17h.

Destino São Sebastião vence prêmio 
Top Destinos Turísticos 2019

O município de São 
Sebastião foi um dos 16 
vencedores do prêmio Top 
Destinos Turísticos, reali-
zado pela Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Ma-
rketing do Brasil (ADVB) e 
o SKAL Internacional São 
Paulo, na última segunda-
-feira (25), no Palácio dos 
Bandeirantes.

Considerada um dos 
destino turísticos do Estado 
de São Paulo que mais se 
destacou no último ano, a 
cidade disputou o título na 
categoria ‘Sol e Praia’ com 
os municípios Avaré, Ilha 
Comprida, Peruíbe e Praia 
Grande. Essa é a segunda 
vez consecutiva que São Se-

bastião é premiada pelo con-
junto de atividades turísticas 
relacionadas à recreação, 
entretenimento ou descanso 
em praias.  

A Secretária Munici-
pal de Turismo, Adriana Au-

gusto Balbo, 
esteve presente 
na cerimônia 
de premiação 
para receber o 
troféu.

O even-
to contou com 
a presença do 
g o v e r n a d o r 
de São Paulo, 

João Dória e também do 
secretário estadual de Turis-
mo em São Paulo, Vinícius 
Lummertz.

De acordo com a or-
ganização, a escolha do ven-
cedor em cada categoria se 
deu por meio de voto popu-
lar pela internet e avaliação 
técnica formada por especia-
listas em turismo, marketing 
e comunicação, reconhecen-
do e valorizando as cidades 
que acreditam que o turismo 
é um verdadeiro gerador de 
riqueza e autoestima de sua 
população.
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-06- Posse da Nova 
Diretoria Casa da 
Amizade de Caragua-
tatuba e Rotary Club 
Caraguatatuba, ano 

2019/2020. 
Parabéns para as 
novas Presidentes 
Walkiria Moraes e 

Maria Lucia. 

Aprovado em primeiro turno 
projeto da LOA 2020

Na noite desta terça-
-feira aconteceu a 38ª sessão 
ordinária do ano. O projeto de 
lei 61/19, do Poder Executi-
vo, que estima a receita e fixa 
as despesas do município de 
Caraguatatuba para o exercí-
cio de 2020 (Lei Orçamentá-
ria Anual), foi aprovada por 
10 votos a 5 e agora vai para 
votação em segundo turno.

Foram apresentadas 
e rejeitadas duas emendas, 
ambas de autoria do vereador 
Elizeu Onofre da Silva (Ce-
ará). A emenda nº 01/2019 
modificava a redação do arti-
go 4º, que passaria a vigorar 
com a seguinte redação. “O 
Executivo está autorizado 
nos termos do art. 7º da Lei 

Federal nº 4.320/1964, a abrir 
créditos adicionais suplemen-
tares, até o limite de 15% da 
receita estimada do orçamen-
to, conforme já aprovado na 
Lei nº 2.483, de 25 de junho 
de 2019, referente a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – 
LDO 2020.

A segunda emenda 
pede que “fica suprimida do 
projeto de lei em epígrafe 
a operação de crédito Fini-
sa (Financiamento, infraes-
trutura e saneamento), no 
valor correspondente a R$ 
100.000.000,00 (cem mi-
lhões de reais)”. Na justifica-
tiva, Ceará sugere a supres-
são já que o valor se encontra 
suspenso por decisão judi-

cial, não devendo fazer parte 
da proposta orçamentária do 
exercício financeiro de 2020.

O orçamento previs-
to para o ano que vem é de 
R$ 936.636.433,00. A se-
cretaria de Educação traba-
lhará com orçamento de R$ 
234.423.873,00; Saúde R$ 
162.082.796,00 e Obras R$ 
147.144,725,00.

O projeto da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) estima 
as receitas e fixa as despesas 
da Prefeitura de Caraguatatu-
ba para o exercício seguinte, 
observando as prioridades 
contidas no Plano Plurianual 
(PPA) e as metas previstas na 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO). 

Gracinha participa de reunião do Codivap
A prefeita de Ilhabela, 

Maria das Graças Ferreira, a 
Gracinha, participou nesta 
segunda-feira (25), em Tau-
baté, da reunião da Associa-
ção de Municípios do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira, o “Codivap” 
(antigamente denominado 
“Consórcio”), com 50 anos e 
que representa 44 cidades. A 
pauta principal dessa reunião 
foi a importância das ações 
voltadas à infraestrutura e ao 
meio ambiente.

Durante o evento, o 
secretário estadual de Infra-
estrutura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido, explanou 
sobre projetos e atividades 
de sua abrangente pasta, des-
tacando ainda a importância 

de iniciativas dos municí-
pios para o desenvolvimento 
sustentável da região. Mais 
uma vez, Penido reiterou a 
disposição do governo es-
tadual em apoiar as cidades 
no andamento de projetos 
e investimentos. “Estamos 
abertos às soluções que os 
municípios queiram adotar 
para cuidar do lixo produzi-
do, do saneamento e do meio 
ambiente”, destacou.

O presidente do Co-
divap e prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato, falou sobre a 
importância do secretário na 
reunião. A prefeita Gracinha 
também elogiou a presença 
do secretário e o tema da reu-
nião. Saneamento é a prin-
cipal prioridade da gestão 

da prefeita, iniciada há seis 
meses. “Por isso, em poucos 
meses, temos feito um gran-
de esforço para concretizar 
os projetos e as iniciativas 
voltadas ao saneamento e ao 
meio ambiente, que são pro-
blemas de décadas do arqui-
pélago”. Lembrou.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

 Tudo indica que seu amor vai estar carente 
e precisando da sua atenção. Tente não investir toda sua 
energia numa única atividade profissional. Não brigue com 
o destino. Nº da Sorte 10.

 Aguarde algumas situações diferentes na 
paixão. Você estará de bem com a vida, mas avalie uma 
nova proposta de emprego com atenção. Nº da Sorte 09.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Nesta fase, o clima será de alto-astral, aproveite 
para curtir os bons momentos. Tudo indica que você será o 
centro das atenções.  Use seu poder de comunicação com 
a pessoa amada. Nº da sorte 11.

 Você estará de bem com a vida. Deixe-se 
levar pelos bons sentimentos e dê asas à sua criatividade 
na intimidade com o par. Fique na companhia de pessoas 
queridas. Nº da Sorte 08.

 Evite se estressar com coisas sem importância 
e não leve tudo a ferro e fogo no amor. Terá facilidade para 
desfazer uma fofoca e seu entusiasmo vai contagiar a todos. 
Nº da sorte11.

 Aguarde algumas situações diferentes na 
paixão. Você estará de bem com a vida, mas avalie uma 
nova proposta de emprego com atenção. Os elogios dos 
familiares devem estimular você. Nº da Sorte 40.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Pode precisar fazer mudanças para se dar bem 
na profissão. Fique em contato com a natureza e mantenha 
sua saúde em dia. Um aborrecimento doméstico será fácil 
de ser resolvido. Nº da Sorte 04.

 Algumas novas situações devem trazer preocu-
pação e os assuntos profissionais vão embalar seus sonhos. 
Na paixão, procure controlar sua impulsividade para não se 
arrepender. Nº da Sorte 05.

 Não tenha medo de enfrentar competições ou 
concorrências e pode esperar vitória numa conquista amo-
rosa. Confie nas palavras do par. Você vai se surpreender 
com sua capacidade. Nº da Sorte 13.

 Aproveite o bom astral na companhia dos 
familiares e enfrente os problemas sem medo para poder 
vencê-los. Nos bate papos com a pessoa amada, controle-se 
para não falar demais.  Nº da Sorte 09.

 Não duvide que conseguirá dar a volta por 
cima diante das dificuldades. Na vida a dois, seu poder de 
sedução está em destaque e algumas novidades devem 
surgir. Nº da Sorte 16.

 Sua vida afetiva ganhará um novo impulso 
e isso deve animar seu coração. Nos contatos com as 
pessoas, nem sempre a primeira impressão é a que fica. 
Evite se perder em detalhes. Nº da Sorte 21.

“No dia em que o 
povo brasileiro parar 
de brigar por Lula ou 
Bolsonaro e brigar 
por seus direitos o 

Brasil Muda!”

Guedes sobre o dolar

“Tem uma questão prática também. Cin-
co é um número redondo, sem decimal, 
fica mais fácil para o brasileiro padrão 
fazer conta”, afirmou Guedes
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Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado c/projeto aprovado 
de 10 sobrados na Rua 
Cristovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

ALUGO SOBRADO 
Sumaré/ Forest ótimo 
local/ 3 dor/ sala/ coz/ 1 
wc/  quintal/ 2 vagas/ R$ 
1000,00 (12) 99663-8019

VENDE Casa Próximo a 
Rodoviária 2 dormitórios/ 
140.000,00/ 3882-3022
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Aluga-se 1 apartamentos  de 
um dormitório no bairro  

Pontal  Santa Marina  próximo 
a pista. Sala   conjugada, uma 

suíte e banheiro com
instalações para máquina de 
lavar.  Possue uma vaga de 

garagem com  controle 
remoto, antena coletiva para  

TV digital, porteiro 
eletrônico e  Wi-Fi  - Fone: 

98114-0022 com proprietário

Oportunidade  VD 
AP/ tipo LOFT/ 2 dor/ mo-
biliado/ 500m da praia/ 
Martim de Sá/ R$175.000 
facilita pagto. de 50%/ TT. 
99622-9797 zap

VENDO 4 CHALÉS c/ 
terreno 500m²/ Jd. Brasil/ 
R$ 230.000,00/ 3882-
3022

VENDE-SE Ford KA 
2007 por R$ 9.000,00/ 
IPVA em dia/ aceita en-
trada + parcelas/ Tratar 
(12) 99735-3675

PRECISO auxiliar coz-
inha/ prático/ morar Porto 
Novo/ Ligar Julio Restau-
rante/ 99638-4840/ 3887-
1478

VENDO UM SOBRADO  EM 
CONSTRUÇÃO c/ 2 quarto, 2 banheiros, 
sala, cozinha, garagem e sacada, área 
construída 85m². Entrego pronto. Valor 
R$ 130,000 mil. Loteamento Rio Marina. 

Rua 5 em frente ao nº 300.
 (12) 98133-7683 c/ Horacio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores, associados da Associação de Apoio ao Desen-
volvimento Humano-Acalento a se reunirem no dia  09/12/2019, na 
sede da Associação para deliberem sobre os seguintes assuntos:

 • Assembleia Geral Extraordinária às 17h00min em 
primeira chamada e às 17h30min em segunda chamada;
 • Alteração do Estatuto Social, inclusão de dois parágra-
fos únicos;
 • Renúncia da Primeira Tesoureira.

 Caraguatatuba, 25/11/2019

ALUGO Kit Tempora-
da/ Réveillon/ até 4 pes-
soas/ mob/ 1 vaga auto/ 
Martin Sá (12) 98842-
0002/ 99672-0020

VENDO ESTOQUE 
DE MEIA MALHA/ FEMI-
NINO E INFATIL (19) 
97158-5658 C/Stefanie

VENDE 140.000,00 
próximo a rodoviária 
2 pequenas casas c/2 
dorm./ 3882-3022

PRECISO auxiliar coz-
inha/ prático/ morar Porto 
Novo/ Ligar Julio Restau-
rante/ 99638-4840/ 3887-
1478

VD lote Pontal Santa Ma-
rina/ murado e aterrado/ 
dctos ok/ R$ 130.000,00/ 
TT 99622-9797 zap

VD ótimo lote no Jardim 
Britânia 50mts da praia 
dctos OK/ R$ 220.000,00/ 
TT 99622-9797 zap
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


