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Democracia pressupõe cultura cívica
Um governo, várias oposições... É justa-medida?

Temos por orientação acadêmica, que 
o regime democrático esteja sujeito a opo-
sição mais intensa que outros regimes exis-
tentes pelo mundo.  Isso pode ser mais bem 
demonstrado pela POLIARQUIA, de nome 
pouco reconhecido, que mereceu pouco des-
taque em modelos e regimes políticos polari-
zados, assim como estamos vivendo no Brasil 
de hoje.

Do que trata esta tal Poliarquia?  - Ba-
sicamente ela mede o grau de democracia de 
um regime ou sistema político, fundamentan-
do-se em dois pilares:  na Participação Popu-
lar e na Disputa pelo poder, ou seja, quanto 
maior for a participação dos cidadãos na es-
colha de seus representantes e quanto maior 
for a disputa entre grupos sociais pelo poder 
político, mais democrática será esta socieda-
de.

Desta forma, divide a sociedade de-
mocrática em grupos primários, onde os cida-
dãos democraticamente se opõem ao Governo 
exigindo elaboração de políticas públicas que 
possam melhorar a vida das pessoas, como 
saúde e educação, transporte coletivo, em-
prego e renda, redução de tributos, moradia, 
segurança, saneamento básico, entre outras, a 
fim de conquistar direitos sociais coletivos, e 
outro grupo, que se opõe com a intenção de 
disputar pelo poder de governar, ainda que le-
vantem as mesmas bandeiras, a fim de recru-
tar pessoas em apoio à uma causa qualquer, 
apenas pelo objetivo de alçarem-se ao poder.

Ambas as oposições são democráticas 
e exercidas nas mais variadas formas, algu-
mas tão performáticas, que chegam a defor-
mar o modelo de oposição, tornando-as auto-
rais e ainda não referenciadas pela academia.  
Amplamente difundidas e reconhecidas pelos 
cidadãos brasileiros em suas novas rotinas de 
leitura, em jornais e revistas, na televisão e 
no rádio, de movimentos sociais, através dos 
sindicatos de categorias, igrejas, entidades 
de utilidade pública, associações, fundações 
e por aí vai... quase todas estas, esquecendo-
-se que são “orientadas para fins de interesse 
geral” e que prestem serviços de maneira de-
sinteressada à sociedade.

Deixando um pouco de lado a lite-
ratura de Robert Dahl, para 
designar a forma e o modo 
como funcionam os regimes 
democráticos, podemos tam-
bém citar ou sugerir modelos 
de oposição já experimentados 
no Brasil e que uma vez classi-
ficados, em muito contribuirão 
com o catálogo acadêmico a 
respeito deste ato democrático 
e também tratado como OPO-
SIÇÃO, que passamos a dis-

cutir em nossos grupos sociais, em família, 
no trabalho, enfim, em toda a nossa rotina, 
sempre com a pecha de dizer “Política Não se 
Discute”(...) mas deveria... vejamos algumas 
sugestões:

Oposição Sistêmica: é aquela que in-
viabiliza projetos de governo, ainda que se-
jam de interesse coletivo;

Oposição Partidária: é quando um par-
tido se intitula opositor ao governo por princí-
pios ideológicos basilares à criação do partido 
político, mas apresentam críticas alternativas 
obrigatoriamente;

Oposição da Imprensa: publicações 
exclusivamente contrárias aos projetos do go-
verno, sistemática, ideológica, crítica e sem 
apresentação de conteúdo alternativo, resu-
mindo-se ao apontar indignação ao conteúdo 
e promover o sensacionalismo da notícia;

Oposição acadêmica: é a resistência 
que busca o bem comum de acordo com os 
ditames da lei.

Oposição raivosa ou anárquica: Se 
é governo, sou contra!  Adotando como de-
monstração da sua insatisfação através de tu-
multos, quebradeiras, manifestos que incitam 
depredações, impedimento do tráfego, arrom-
bamentos de comércios e outras demonstra-
ções de balbúrdias.

Talvez este texto justifique tantas in-
terpretações dadas à DEMOCRACIA, mas 
fica a pergunta: Quão democrática é nossa 
sociedade?  Fica aqui uma frase eloquente e 
impactante.

“Possa Deus nos proteger da visão única 
e do sono de Newton.”

William Blake (1757-1827) referindo-se 
à concepção do pensamento sistêmico.

* Marcos Dias Junior é veranista há 
35 anos e morador de Caraguatatuba há 1 
ano, tem em sua trajetória uma grande par-
ticipação em gestão de processos administra-
tivos digitais, portais de transparência, ouvi-
doria, transmissão de Tv Câmara e programa 
de entrevistas.

4 dicas para contratar um 
empréstimo sem ter dor de cabeça

De acordo com pesquisa realizada 
pelo Grupo H – fintech brasileira que oferece 
crédito consciente a funcionários de empre-
sas privadas - 55% dos trabalhadores (CLT) 
estão com o “nome sujo” no país. Além dis-
so, dados do Serasa afirmam que mais de 60 
milhões de brasileiros estão inadimplentes.

 
Quando a situação financeira aperta, 

uma das únicas alternativas encontradas por 
muita gente é o empréstimo – seja pessoal ou 
consignado. Segundo especialistas, o con-
signado pode ser uma boa opção para trocar 
uma dívida cara por outra mais barata. Ou 
seja, tomar um empréstimo para pagar ou-
tras dívidas pode ajudar a sair de uma bola 
de neve financeira.

 
Para ajudar a contratar o melhor cré-

dito e não ter dor de cabeça na hora de pagar 
suas parcelas, separamos algumas dicas de 
especialistas em educação financeira.
 

1.   Organize suas finanças
 

Antes de solicitar qualquer emprésti-
mo, é preciso organizar suas finanças e pla-
nejar seu orçamento. Para isso, vale apostar 
em apps de controle financeiro, planilhas e 
até no bom e velho caderninho - o que vale 
aqui é seguir o planejado. Então, o primei-
ro passo é saber quanto ganha, quanto gasta 
e quanto deve e, para isso, é preciso ano-
tar tudo. Depois de analisar suas finanças 
e entender suas contas comece a pesquisar 
opções de crédito que te ajudem a sair do 
vermelho e que não afundem ainda mais sua 
vida financeira.

 
2.   Busque opções de crédito consignado

  Se você for colaborador CLT, apo-
sentado, pensionista ou funcionário público, 
uma ótima alternativa é buscar o crédito con-
signado – descontado diretamente em folha 
de pagamento –, já que essa modalidade é 
uma das que oferece melhores condições 
de juros. Mas fica um alerta: não contrate o 

crédito apenas pelos juros baixos. Opte por 
instituições que o ajudem a entender suas ne-
cessidades financeiras e dê condições justas 
de prazos e taxas. Os empréstimos online, 
por exemplo, costumam oferecer taxas mais 
atraentes, mas isso pode ser uma cilada, já 
que pegar crédito sem orientação acaba ge-
rando mais endividamento.
 

3.   Troque suas dívidas altas por 
uma dívida mais barata

 
Vale a pena buscar um empréstimo 

para quitar suas contas, desta forma, você 
troca diversas dívidas por apenas uma – que 
geralmente possui juros menores. Por exem-
plo, se você está devendo o cartão de crédito 
ou cheque especial – que têm juros altíssi-
mos -, vale mais optar por um empréstimo 
para pagar essas dívidas antes que a bola de 
neve fique maior.
 

4.   Cuidado com os golpes
 

Nos últimos tempos a tecnologia vem 
trazendo facilidades em diversos setores e 
com os serviços financeiros não é diferente, 
porém, é preciso ficar alerta e pensar muito 
bem antes de aceitar propostas de fintechs 
que você não conhece. Portanto, pesquise 
bastante antes de fechar qualquer negócio no 
mundo digital.

Nota do Editor:

O SICREDI, cooperativa de crédito 
com mais mais de 100 anos, e que está pre-
sente em nossa região, oferece as melhores 
taxas e condições, tendo os menores juros 
para empréstimos consignados que variam 
de 1,35% a 1,85%.

Infelizmente por motivos que desco-
nhecemos nem todas as prefeituras fazem 
convênio com essa instituição que oferece 
as mesmas garantias de um banco privado, 
sendo inclusive subordinada as regras e fis-
calização do Banco Centra.
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Solenidade em comemoração 
ao Dia da Mulher

A Câmara Municipal 
de Caraguatatuba realiza no 
dia 25 março, a partir das 
19h, no Teatro Marcio Co-
vas, a sessão solene em ho-
menagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher.

O evento acontece por 
meio da Resolução nº 158, 
de 4 de maio de 2011, e tem 
como objetivo homenagear 
as mulheres pelos relevantes 
serviços prestados ao muni-
cípio. Cada Vereador indicou 
uma mulher para ser home-
nageada.

A iniciativa desta ses-
são solene é da vereadora 
Vilma Teixeira de Oliveira 
Santos, que em 2010 elabo-
rou o projeto de resolução, 
instituindo a homenagem às 
mulheres concedida anual-
mente pelo Legislativo Mu-
nicipal.

A solenidade será 
transmitida ao vivo pelo site: 
www.camaracaragua.sp.gov.
br, pelo youtube, pelo face-
book e aplicativo oficial da 
Câmara Municipal de Cara-
guatatuba. 

Serão homenageadas 
neste ano: Adolfina Leonor 
Soares dos Santos (Francis-
co Carlos Marcelino – Car-
linhos da Farmácia); Teresi-
nha de Jesus Souza (Salete 
Maria de Souza Paes); Julia-
na Maria Bruniera Fonseca 
(Aguinaldo Pereira da Silva 
Santos – Aguinaldo Butiá); 
Flávia Cristine Machado 
(Dennis da Silva Guerra); 
Valéria Ferreira Macedo 
Costa (Aurimar Mansano); 
Sônia Regina dos Santos E. 
Molinaro (Elizeu Onofre da 
Silva - Ceará); Giselle dos 
Santos Silva (Evandro do 

Nascimento – Vandinho); 
Mônica Aparecida Maga-
lhães M. Sato (Fernando 
Augusto da Silva Ferreira 
– Fernando Cuiu); Eurides 
Pimenta de Santana (Re-
nato Leite Carrijo de Agui-
lar – Tato Aguilar); Grace 
Driesmans Beyer (João Sil-
va de Paula Ferreira – De 
Paula); Cipriana dos Santos 
Rodrigues (José Eduardo 
da Silva (Duda Silva); Irmã 
Neusa Sudário (Oswaldo 
Pimenta de Mello Neto – 
China) e Zelinda Magnos-
são (Vilma Teixeira de Oli-
veira Santos).

65% dos participantes de treinamentos 
promovidos pela Prefeitura são 

aprovados no HR
Nos últimos dias, o 

Instituto Sócrates Guana-
es (ISG) divulgou parte dos 
resultados do Processo Se-
letivo do Hospital Regional. 
Até o momento tem mais de 
600 aprovados e cerca de 115 
pessoas foram convocadas 
para as 500 vagas divulgadas 
inicialmente.

De acordo com o PAT 
(Posto do Trabalhador), um 
dado que chamou a atenção 
foi o de número de pessoas 
aprovadas que participaram 
do Aulão Preparatório e Di-
nâmicas, oferecidos pela 
Prefeitura de Caraguatatuba 
com objetivo de auxiliar os 
moradores da cidade para os 
procedimentos da Prova do 
Processo Seletivo do HR.

No total, de 300 parti-
cipantes, 192 foram aprova-
dos e estão sendo chamados 
conforme posição na lista-
gem, gerando praticamente 
65% de aproveitamento.

De acordo com o pre-
feito Aguilar Junior, a ideia 
de proporcionar esse rápido 
treinamento aos munícipes 
foi justamente de fazer di-
ferença na atuação dos mes-
mos.

“O município por si 

só não consegue gerar vagas 
diretamente, somente com 
concursos públicos, por isso 
sempre nos preocupamos em 
fortalecer o comércio e pro-
porcionar as melhores condi-
ções para a população. Fico 
feliz em ver que grande parte 
dessas vagas serão ocupadas 
por moradores da cidade”, 
destacou o prefeito.

Para a nutricionista 
Gláucia Conzo, a partici-
pação nas palestras ajudou 
muito na preparação para 
entrevista. “Atuo na área há 
22 anos, estudo muito e nun-
ca perco oportunidades de 
crescer. Fiz questão de ir à 
palestra e foi de grande aju-
da. Passei em primeiro lugar 
e vou poder exercer minha 
profissão com dignidade, éti-
ca e muito amor. Desejo que 
nossa cidade cresça cada vez 
mais”, relatou.

O coordenador do 
PAT, Allan Matos, alerta 
que todas as convocações do 

Instituto Sócrates Guanaes 
(ISG) são publicadas dire-
tamente no site do instituto, 
portanto, é necessário ficar 
atento. “Estamos à disposi-
ção para auxiliar e orientar 
com relação à documenta-
ção, para que os chamados 
não percam o prazo. Nossa 
recomendação é que os par-
ticipantes acessem o site dia-
riamente para acompanhar”, 
explicou.

Ainda no decorrer 
do mês de março, o Institu-
to Sócrates Guanaes (ISG) 
deve divulgar as empresas 
terceirizadas que farão servi-
ços de limpeza e segurança, 
abrindo novos processos se-
letivos. “Assim como fize-
mos com o processo do ISG, 
vamos acompanhar e orien-
tar os munícipes para que 
todos tenham possibilidade 
de concorrer e garantir um 
emprego. Estamos ansiosos 
para ver o HR funcionando”, 
finalizou Aguilar Junior.

Caraguatatuba abre inscrições para 
curso de Operador de Pá Carregadeira 

nesta quarta-feira (11/3)
O Fundo Social de 

Caraguatatuba oferta mais 
um curso gratuito em par-
ceria com o Senai. Nesta 
quarta e quinta-feira (11 e 
12), serão abertas inscri-
ções para a qualificação 
de aperfeiçoamento pro-
fissional de Operador de 
Pá Carregadeira.

O curso aborda-
rá sobre segurança, meio 
ambiente, saúde, inspeção 
visual detalhada, manu-
tenção básica, painel de 
instrumentos e técnicas 
de operação. As inscrições 
serão recebidas na sede do 
Fundo Social, no Centro, 

das 8h às 16h30.
Os interessados de-

vem ter mais de 18 anos 
de idade, levar cópia e 
original do RG, Título de 
Eleitor e comprovante de 
residência. É necessário 
comprovar também co-
nhecimento ou experiên-
cias anteriores com ope-

ração de equipamentos de 
terraplanagem, adquiridos 
em outros cursos, no tra-
balho ou em outros meios 
informais.

Mais informações 
podem ser obtidas por te-
lefone (12) 3897-5656 ou 
no local: Rua José Dama-
zo dos Santos, 39 – Cen-
tro.

Reunião da Aprecesp abre portas 
para turismo chileno em Caraguatatuba

A Associação das 
Prefeituras das Cidades Es-
tância do Estado de São 
Paulo (Aprecesp) realizou 
nesta terça-feira (10/03), na 
Secretaria de Turismo de Ca-
raguatatuba, a reunião sobre 
o projeto “Interior Paulista 
para Chilenos”.

O encontro foi lidera-
do por Marcelo Rodríguez, 
diretor comercial da Sky 
Airline, empresa de voos 
chilena, e teve o objetivo de 
apresentar o projeto detalha-
damente para gestores públi-
cos e iniciativa privada do 
Circuito Litoral Norte, com-
posto pelas cidades de Cara-
guatatuba, Bertioga, Ilhabe-
la, Ubatuba e São Sebastião.

Segundo Rodríguez, 
muitos chilenos que visi-
tam o Estado de São Paulo 
conhecem apenas a capital. 
“Mais de 575 mil chilenos 
visitam o Brasil todo ano, 
mas a maioria passa a sua es-
tadia na capital, pois não co-

nhece as bele-
zas do interior 
de São Paulo 
e seu litoral”, 
explica.

A i n d a 
segundo Ro-
dríguez, o Chi-
le é o país da 
América La-
tina com mais 
conexões aéreas para o Bra-
sil e os turistas chilenos gas-
tam, em média, mais de US$ 
870 (R$ 4.172) por pessoa, 
em seis dias de estadia.

O diretor comercial 
da Sky Airline, explica, ain-
da, que uma das ideias do 
projeto é a criação da Casa 
São Paulo, que ficará loca-
lizada em Santiago, na capi-
tal do Chile. O espaço está 
projetado para ter seis salas 
e terá a cara e o costume de 
todo o estado paulista como, 
por exemplo, televisores 
mostrando praias, tradições, 
paisagens e outros detalhes 

de São Paulo.
O secretário de Turis-

mo de Caraguatatuba, Rodri-
go Tavano, avalia o encontro 
como uma oportunidade de 
fomentar ainda mais o turis-
mo da cidade, junto com o da 
região.

“Apresentar Caragua-
tatuba para o turista chileno 
é um perspectiva muito boa. 
Eles são um tipo de turistas 
que podem ajudar muito em 
nossa baixa temporada”, co-
menta o secretário. “Nós es-
peramos que este projeto seja 
bem aceito em todo Estado 
de São Paulo, pois beneficia-
rá todas as cidades”, reforça.



08 de novembro de 2018 - 04 -

Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

 - 04 - 11 de março de 2020Noroeste News

Homem é preso por 
porte ilegal de arma de 
fogo em Caraguatatuba 

 Por volta das 13h00 
da última quarta-feira (04), 
uma equipe da Polícia Mili-
tar do 20º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior estava em 
patrulhamento no bairro Casa 
Branca, em Caraguatatuba, 
quando avistou um indivíduo 
em atitude suspeita dentro de 
um veículo, o que resultou 
em uma abordagem. Dentro 
do veículo havia um revólver 
calibre .38 com numeração 
suprimida.
 Diante dos fatos, foi 
dada a voz de prisão ao indi-
víduo por porte ilegal de arma 
de fogo, que foi conduzido à 
delegacia, onde permaneceu à 
disposição da Justiça.

PM prende criminoso 
por tráfico de drogas em 

Caraguatatuba
 Na manhã do último 
domingo (08), uma equipe 
da Polícia Militar do 20º Ba-
talhão de Polícia Militar do 
Interior estava em patrulha-
mento no bairro Casa Branca, 
quando avistou três indivídu-
os que correram ao percebe-
rem a presença policial; um 
deles foi abordado. Durante a 
busca pessoal, foram encon-
tradas 141 pedras de crack e 

37 papelotes de cocaína com 
o indivíduo abordado, que in-
formou estar assumindo o tur-
no no ponto de tráfico e que 
teria mais drogas escondidas 
no final da escadaria próxima 
dali. A equipe foi até o referi-
do local, onde encontrou uma 
mochila contendo mais dro-
gas.
 Diante dos fatos, foi 
dada a voz de prisão ao crimi-
noso, que foi conduzido à de-
legacia regional, onde perma-
neceu à disposição da Justiça.

Mulher é presa com 
arma de fogo e drogas 

em Caraguatatuba
 Em patrulhamento 
pelo bairro Estrala D’alva, 
na madrugada de quinta-feira 
(05/03), policiais de Polícia 
Militar, flagraram um adoles-
cente saindo correndo de uma 
casa e abordaram o jovem que 
tinha em seu poder 15 papelo-
tes de cocaína. 
 O adolescente con-
fessou estar levando a droga a 
um ponto de tráfico no bairro 
Benfica, informando ainda 
que na residência se encon-
trava uma mulher com a qual 
teria pego a droga.
 No local, com a mu-
lher foram encontrados um 
revólver calibre 22 com cinco 
munições, 240 papelotes de 

cocaína, 210 pedras de crack, 
02 porções de maconha, 04 
celulares, 01 caderno conten-
do anotações sobre o tráfico 
e 07 recibos. A mulher foi le-
vada a delegacia onde perma-
neceu presa e o adolescente 
ouvido e liberado.

PM prende traficante 
em Ubatuba 

 Nesta segunda-feira 
(09/03), os policiais militares 
do 20º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, foram 
informados pelo COPOM 
(Centro de Operações da 
Polícia Militar) sobre uma 
desinteligência familiar. 
Chegando ao local, no Bairro 
Cachoeira dos Macacos, a 
equipe foi recebida por uma 
senhora que relatou que seu 
filho estaria comercializando 
drogas.
 Os policiais milita-
res visualizaram o indivíduo 
no quintal da residência 
segurando uma caixa. Re-
alizada a abordagem, foi lo-
calizado dentro da caixa que 
o indiciado segurava o total 
de 90 pinos de cocaína e R$ 
360,00 em dinheiro.
 Indagado, confes-
sou comercializar drogas 
e foi conduzido ao plantão 
policial, onde permaneceu à 
disposição da Justiça. 

Ilhabela economiza quase R$ 3 milhões 
em licitação para locação de 

equipamentos de som e iluminação 
para eventos culturais

A Prefeitura de Ilha-
bela economiza quase R$ 3 
milhões em pregão presen-
cial, uma das modalidades 
de processo licitatório, para 
contratar a locação de equi-
pamentos de som e ilumina-
ção para os eventos da Secre-
taria de Cultura. 

A economia é possí-
vel porque esse tipo de licita-
ção, permite a participação, 
de forma transparente, de um 
grande número de empresas 
interessadas, que nesse caso 
chegou a 15. O valor finali-
zado foi de R$ 1 050.000,00, 
o que representará uma eco-
nomia de R$ 2 869.879,70, 
em relação ao total estimado 
no início do processo (R$ 3 
919. 879,70).

Nesse processo, na re-
tomada da sessão pública, as 
empresas vencedoras apre-
sentaram o valor total de R$ 
1 050.000,00. Ou seja, den-
tro do processo licitatório, 
como esperado, as empresas 
interessadas apresentaram as 
suas propostas e ficou defi-
nido o valor a ser contrata-

do pela prefeitura, sendo R$ 
855 mil à A.A. Jesus-ME e 
R$ 195 mil à JMA Sonoriza-
ção e Iluminação Ltda-ME.

Na modalidade Pre-
gão Presencial, a Prefeitura 
faz a divulgação por meio 
de uma publicação no Diário 
Oficial do Estado, na qual 
estima um valor para os ser-
viços, que nesse tipo de pro-
cedimento sempre resulta em 
redução significativa, devido 
a abrangência da possibilida-
de de disputa.  

Foi o que ocorreu 
nessa nova sessão pública 
realizada para a contratação 
da locação de equipamentos 
de som e iluminação para 

os eventos da Secretaria de 
Cultura, em que houve sig-
nificativa participação de 
empresas especializadas e a 
proposta da empresa vence-
dora do certame chegou ao 
valor de R$ 1 050.000,00.

A secretaria de Ad-
ministração, responsável 
pelas licitações da prefei-
tura, reiterou a importân-
cia do procedimento com a 
modalidade pregão, diante 
de equivocadas informações 
publicadas em redes sociais, 
quando se confunde o va-
lor estimado (publicado no 
Diário Oficial para abrir o 
pregão) e o valor do encerra-
mento do processo.

Ilhabela realiza reunião alertando 
sobre o coronavírus

A Prefeitura de Ilha-
bela, por meio da Secreta-
ria de Saúde realizou na 
quinta-feira (5), na sede 
da Secretaria de Educação, 
uma reunião com diretores 
e coordenadores das uni-
dades escolares, para dar 
orientações sobre o coro-
navírus.

As orientações fo-
ram passadas pela equipe 

de Vigilância Epidemio-
lógica, que reforçou a im-
portância das medidas de 
higiene e proteção, como 
a lavagem frequente das 
mãos e a etiqueta da tosse/
espirro.

As recomendações 
são fundamentais para am-
bientes escolares, de qual-
quer nível de ensino, tendo 

em vista que as escolas são 
ambientes fechados, com 
grande número de pessoas 
e com realização frequen-
te de atividades coletivas. 
Além do novo coronaví-
rus, as medidas são im-
portantes ferramentas para 
prevenir outras doenças de 
transmissão respiratória, 
como a gripe (influenza), 
o sarampo e a meningite 
bacteriana.



Noroeste News  - 05 - 11 de março de 2020



 Noroeste
New

s
11/03/20

Happening 
News

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br

MTB 0066202

-06-

#Carnaval 2020 em Caraguatatuba, 
sucesso total todas as noites! 



 - 07 - 11 de março de 2020Noroeste News



Noroeste News  - 08 - 11 de março de 2020Noroeste News

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:“Não sei o que causa 
mais pânico.

*Um chinês tossindo.
*Um árabe com 

mochila nas costas.
*Dois brasileiros 
em uma moto.”

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 Não perca a chance de fazer uma surpresa 
a quem você ama. Ele tem tudo para ficar ainda mais 
apaixonado. Nº da Sorte 19.

 Evite agir por impulso ou poderá se arrepender. 
No romance, o diálogo e o entendimento vão falar mais alto. 
Nº 32.

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

 O tempo pode fechar entre você e alguém que 
faz parte do seu dia a dia. No romance, o astral é de perfeita 
sintonia. Nº da Sorte 13.

 Clima perfeito para sair com os amigos e curtir 
a vida. Mas uma nova paixão promete balançar as suas 
estruturas. Nº da Sorte 05.

 Na hora da paquera, o seu magnetismo vai 
atrair como imã. Os gastos não resistirão ao seu charme. 
Nº da Sorte 03.

 Seu humor pode mudar de uma hora para outra. 
No namoro, vale a pena confiar um pouco mais no seu gato. 
Nº da Sorte 36.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Poderá surgir um clima de competição na 
escola ou no trabalho. A dois, conseguirá a cumplicidade 
que sempre quis. Nº da Sorte 08.

 Trate de controlar o ciúme ou o seu namoro 
poderá enfrentar uma fase complicada. Fortaleça a confiança 
um no outro. Nº da Sorte 35.

 O segredo é a alma do negócio, então, nada 
de revelar seus planos. Cuidado com suspeitas bobas na 
paixão. Nº da Sorte 01.

 Um estresse emocional não está descartado. 
Já na paquera, você corre o risco de alimentar falsas 
esperanças. Nº da Sorte 06.

 O astral traz ótima vibrações para a sua vida 
sentimental. O clima é de pura alegria e entusiasmo. Nº da 
Sorte 53.

 Tenha cuidado para não misturar as estações 
nas amizades. Um pouco de privacidade vai proteger o 
romance. Nº da Sorte 66.
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Em Ubatuba, Ipem-SP realiza verificação 

de radar na Rodovia SP 055
O Ipem-SP (Instituto 

de Pesos e Medidas do Es-
tado de São Paulo), órgão do 
Governo do Estado que tem 
como finalidade proteger o 
consumidor, irá verificar na 
próxima quarta-feira, 11 de 
março, a partir das 11h, os 
radares localizados na Rodo-
via SP 055, km 59 e km 78, 
em Ubatuba.

 Diariamente, o Ipem-
-SP verifica os radares de 
velocidade em todo o Estado 
de São Paulo. Conforme a 
Portaria Inmetro 544/2014, 
é obrigatória a aferição uma 
vez por ano ou toda vez que 
o equipamento passar por re-
paro. 

 A aferição no radar 
leva de 20 minutos até uma 
hora. A ação envolve os fis-
cais do Ipem-SP e a equipe 
da empresa responsável pelo 
radar. 

 Em caso de chuva, 
a verificação é cancelada. O 
cancelamento também pode 
ocorrer poucas horas antes 
do agendado, conforme soli-
citação dos agentes de trân-
sito ou empresa responsável 
pelo equipamento. 

 Caso o equipamen-
to seja aprovado, recebe um 
certificado válido por um 
ano. Quando há reprovação 
a empresa fabricante é noti-
ficada a corrigir o erro. 

 Em caso de excesso 
de velocidade, para aplica-
ção de multas, o equipamen-
to precisa estar verificado 
pelo Ipem-SP. 

 A ação será realizada 
pela equipe de fiscalização 
do instituto em São José dos 
Campos.

 Interessados em 
acompanhar a verificação 
dos radares devem acionar 
a Assessoria de Imprensa do 
instituto. 

 
Orientação para o 

consumo 
 O Ipem-SP disponi-

biliza para download o Guia 
Prático de Consumo, que 
traz dicas ao consumidor so-
bre o que observar na hora da 
compra de produtos embala-
dos, têxteis, eletrodomésti-
cos, itens que devem trazer 
o selo do Inmetro e também 
a utilização de balanças dis-
poníveis em supermercados, 
padarias, açougues e outros 
tipos de comércio. Para o do-
wnload do guia acesse http://
goo.gl/Waw0P1.

 
Ipem-SP

 O Ipem-SP é uma 
autarquia vinculada à Secre-

taria da Justiça e Cidadania 
do Governo do Estado de 
São Paulo e órgão delegado 
do Inmetro. Com uma equi-
pe de fiscalização formada 
por especialistas e técnicos, 
realiza diariamente, em todo 
o Estado de São Paulo, ope-
rações de fiscalizações roti-
neiras em balanças, bombas 
de combustíveis, medidores 
de pressão arterial, taxíme-
tros, radares, capacetes de 
motociclistas, preservativos, 
cadeiras de carro para crian-
ças, peças de roupa, cama, 
mesa e banho, botijões de 
gás, entre outros materiais. 
É seu papel também proteger 
o consumidor para que este 
leve para casa a quantidade 
exata de produto pela qual 
pagou. Quem desconfiar ou 
encontrar irregularidades 
pode recorrer ao serviço da 
Ouvidoria, pelo telefone 
0800 013 05 22, de segunda 
a sexta, das 8h às 17h, ou en-
viar e-mail para: ouvidoria@
ipem.sp.gov.br.

Casa PodeRosa é inaugurada com 
Corrida da Mulher em São Sebastião
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social (SE-
DES), inaugurou, na manhã 
deste domingo (8), Dia Inter-
nacional da Mulher, a Casa 
PodeRosa, espaço dedicado 
a proporcionar serviços es-
pecializados de atendimen-
to a mulheres vítimas de 
violência doméstica ou em 
situação de vulnerabilidade 
social.

O espaço localizado 
na Vila Amélia, região cen-
tral do município, visa pro-
mover o fortalecimento e 
resgate da cidadania, através 
de ações realizadas em par-
ceria com o Fundo Social, 
Fundação de Saúde Públi-
ca (FSPSS), Secretaria de 
Saúde (SESAU), Segurança 
Urbana (SEGUR), Coorde-
nadoria da Mulher e 136ª 
Subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB).

Para a professora 
Angélica Vieira, 35 anos, o 
serviço é uma conquista para 
todas as mulheres. “É mui-
to bom saber que podemos 
contar com mais esse apoio 
do governo municipal, pois 
certamente ele vai poder ga-
rantir segurança e autonomia 
para aquelas mulheres que se 
sentem inseguras para sair 
de situações de violência 
doméstica. Parabéns a todos 
que trabalharam no projeto”, 
comentou.  

Reunindo diversos 
serviços em um só lugar, a 
iniciativa tem como objetivo 
oferecer assistência médica 
ginecológica, psicológica, 
social e jurídica, além de 
cursos de capacitação profis-
sional por meio, por exem-
plo, da Padaria Gourmet, do 
Fundo Social. O prédio conta 
ainda com áreas dedicadas a 
Assistência Social e Cadas-
tro Único.

Idealizada pela pri-
meira-dama do município, 
Michelli Veneziani, a Casa 
passa a ser centro de referên-
cia em apoio e acolhimento 
de mulheres em São Sebas-
tião. “Estou muito emocio-
nada com a concretização 
deste sonho. Nós lutamos 
muito para que ele se tornas-
se uma realidade. Espero que 
este espaço possa contribuir 
com muitas mulheres e que 
ele seja uma oportunidade 

real de mudança de vida, 
rumo a um novo caminho de 
esperança para as famílias 
que precisam”, destacou Mi-
chelli.

A Casa PodeRosa fica 
na Rua Prefeito Mansueto 
Pierotti, 815, na Vila Amélia.

Corrida da Mulher 2020
Mais cedo, pouco an-

tes da inauguração, 800 cor-
redores participaram da 1ª 
Corrida da Mulher, promovi-
da pela Secretaria de Espor-
tes (SEESP) e Coordenado-
ria da Mulher. Com percurso 
de 5 km (Centro-Porto Gran-
de-Centro), os participantes 
competiram nas categorias 
masculino e feminino, divi-
didas em faixas etárias para 
atletas dos 20 ou acima dos 
75 anos. A premiação contou 
com entrega de troféus e me-
dalhas.

Nova Biblioteca Municipal possui 
acervo de mais de 25 mil livros

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Fun-
dação Educacional e Cul-
tural “Deodato Sant’Anna” 
(FUNDASS), vai inaugurar, 
no próximo mês, a nova Bi-
blioteca Municipal. Com 355 
metros quadrados, o novo 
espaço possui um acervo de 
aproximadamente 27.000 
exemplares e vai contar com 
projetos culturais voltados 
aos usuários de todas as ida-
des.

O prédio, climatiza-
do e adaptado para receber o 
acervo de livros, CDs, obras 
especiais e periódicos, dis-

ponibiliza, também, serviços 
de acesso à consulta, área es-
pecífica para literatura, sala 
de estudos e pesquisas, além 
de acesso gratuito à internet 
para auxiliar nos trabalhos 
escolares.

Inicialmente, a ex-
pectativa é atender 1.500 
leitores, e, em longo prazo, 
3.000 leitores, em vários 
segmentos, tais como, orien-
tação e pesquisa, emprés-
timos domiciliares, projeto 
contação de histórias, oficina 
de leitura, feiras temáticas, 
mostras de cinema na video-
teca, rodas de conversa lite-

rária, lançamentos de livros 
e outros.

A videoteca terá mo-
dernos equipamentos de 
multimídia para encontros 
com autores, palestrantes, 
além de apresentações de 
filmes e documentários. A 
Biblioteca Municipal fica 
na Rua Manoel Rufino, 15, 
Centro.

Condenados pela Lei Maria da Penha 
não poderão ser nomeados para assumir 

cargos públicos em Paraibuna
O prefeito de Parai-

buna, Victor de Cássio Mi-
randa, sancionou a Lei Nº 
3207 de 17 de fevereiro de 
2020, que veda a nomeação, 
no âmbito da administração 
pública direta e indireta, no 
município de Paraibuna, 
para todos os cargos em co-
missão de livre nomeação e 
exoneração, de pessoas que 
tiveram sido condenadas nas 
condições previstas na Lei 
nº 11.340/2006 – conhecida 

como Lei Maria da Penha.
A legislação que trata 

do assunto faz parte do Pro-
jeto de Lei nº 72/2019, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, encaminhado à 
Câmara de Paraibuna e, pos-
teriormente, aprovado pelo 
Poder Legislativo do Muni-
cípio. De acordo com a lei 
sancionada pelo prefeito, a 
proibição para a nomeação 
inicia após a condenação 
com decisão transitada em 

julgado, durando até o com-
provado cumprimento da 
pena.

Segundo a Prefeitura 
de Paraibuna, a elaboração 
do projeto teve como justifi-
cativa o preocupante aumen-
to do número de casos de 
feminicídios no Brasil, um 
triste cenário que pode ser 
visto constantemente em re-
portagens na imprensa, espe-
cialmente nos programas jor-
nalísticos de cunho policial.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E 
EXTRAODINÁRIA PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE 
DE PAUTA MENSAL E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA.

A “ASSOCIAÇÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta 
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, na Praça 
Dr. Diogenes R. e Lima, s/nº, Bairro do Centro, cidade Caraguatatuba/ 
SP, CEP:11670-170, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. (a) JOAO BATISTA DOS SANTOS, 
CONVOCA através do presente Edital,  AFIXADO EM SUA SEDE, E PUB-
LICADO NO JORNAL NAS DATAS 05/03/2019, 12/03/2019, 01/08/2019 
E 19/03/2019, para ciência de todos os associados contribuintes, para 
Assembléia Geral Ordinária e extraordinária,  que será realizada na Sede 
Dr. KEIITI NAKAMURA, na Avenida José Benedito de Faria nº488, no 
bairro da Ponte Seca, em Caraguatatuba, SP, CEP: 11675-030, às 9 
horas da manhã em primeira chamada, e as 9:30 n segunda chamada 
PARA A REUNIÃO ORDINARIA E PARA A EXTRAORDINARIA as 11:00 
horas para primeira chamada e 11:30 na segunda chamada, com qual-
quer qualidade de membros ativos, do dia 04 de abril de 2020, com a 
seguinte ordem do dia: 
A - Prestação de contas mensais,
B - Apreciação e aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal.
C - Demais deliberações
D - Assuntos de interesse geral
E – Regularização de Ata de eleição para o ano 2018 e 2019.
F - ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas, 
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, 
com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum es-
pecial.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2020.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS INCERTOS OU 
DESCONHECIDOS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003435-
14.2019.8.26.0126O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr.(a). André Quintela Alves Ro-
drigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) todos os terceiros interes-
sados, ausentes, incertos, desconhecidos, que por este Juízo tramita uma 
ação de Inventário movida por Roberto Pedroso da Silva. Encontrando-se 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDI-
TAL, para os atos e  termos da ação proposta (art. 626 do Código de Pro-
cesso Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre 
as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de 
bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade 
de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do 
Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem mani-
festação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação 
para todos os atos do processo. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Caraguatatuba, aos 14 de fevereiro de 2020.

 A AAPC -  Associação dos Aposentados e Pensioni-
stas de Caraguatatuba está convocando para, durante os meses de 
março e abril, comparecerem na sua sede sito na Av. Brasília, 157, Jardim 
Jaqueira, para obterem “ Gratuitamente” informações sobre concessões e 
revisões e benefícios previdenciários. O atendimento será feito todas as 
sextas feiras das 9:00h às 13h, podendo ser agendado pelos telefones: 
(12) 3883.2174 e (12) 3883.2418. É necessário trazer cópias do RG, CPF 
e CTPS, Carta de Concessão do INSS – para quem já tem benefício – e 
para quem não tem, deve obter no SITE ou na agência do INSS os salários 
de contribuição (CNIS). Há novidades no campo das revisões para aas se-
guintes hipóteses: 
*Aposentados antes de 05/10/1988, que recebem mais de R$2.000,00.
*Aposentados entre 05/10/1988 e 31/03/1990, que recebem mais de 
R$3.500,00.
*Aposentados entre 01/04/1990 e 05/04/1991, que recebem mais de R$1.817,00
*Aposentados entre 06/04/1991 e 31/05/1991, que recebem mais de 
R$4.098,00.
*Aposentados entre 01/03/1994 e 30/04/1996, que recebem mais de R$ 
4.098,00
*Aposentados após 01/03/2010.

Atenção: APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
 
O Esporte Clube Indaiá , com sede na Rua José Bonifacio de Andrade e 
Silva, nº 02 através de sua Diretoria, devidamente representada por seu 
Presidente Interino nomeado Judicialmente Sr. Roberto Valente, CONVO-
CA através do presente edital, todos os sócios regulares com a tesouraria 
do clube, para Assembleia Geral (ordinário), que será realizada na sede no 
endereço acima, às 19:00 horas, do dia  13 de Março 2020, com a seguinte 
ordem do dia:
 1. (Eleição e posse do Conselho Deliberativo)
 2. ( Eleição e posse para nova diretoria executiva)
 A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:00 horas, 
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação as 
19:15 horas, do dia             13/ 03/2020.
 
Caraguatatuba, 04 de Março de 2019.

________________________________
Esporte Clube Indaiá

Roberto Valente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL E 
ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE 

CARAGUATATUBA-ACCC

Caraguatatuba, 02 de março de 2020.

 A Presidente da Associação de Combate ao Câncer de 
Caraguatatuba, ACCC, Sra. Maria Martins Fernandes da Silva, RG. 
9.457.177-6, convoca para a Assembléia Geral e Ordinária a ser realizada 
no dia 02/04/2020, na Sede desta Entidade, sito à Rua Irmã São Fran-
cisco, 190 Bairro Caputera, Caraguatatuba/SP, com primeira chamada às 
15 horas, com a presença de dois terços dos associados, em segunda 
chamada às 15:30 horas, com a presença de qualquer número de associa-
dos, para a seguinte pauta:
 1. Eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal pra 
o Biênio 2020/2022.
Inscrições das chapas de 09/03 à 17/03/2020
Documentos a serem apresentados: Comprovante de residência, Xerox do 
RG e CPF.
Informações na Secretaria da Entidade.
 2. Posse da Diretoria eleita
 3. Aprovação das Contas
Nos termos do Estatuto Social da ACCC, o presente edital será afixado 
na Sede para conhecimento de todos e Publicado em Jornal de grande 
circulação na cidade.

Caraguatatuba, 09 de março de 2020.

Maria Martins Fernandes da Silva 
RG 9.457.177-6

Presidente - ACCC

VD Casa divisa c/
Jaqueira/ 140.000,00/ 
2 dor/ sala/ coz/ wc/ 
terreno 11,5x25m/ 
3882-3022 c.41.422

VD Terreno 110.000,00 
Bairro Caputera 270m²/ 
não precisa aterro/ rua 
asfaltada/ prox. Shibatão/ 
3882-3022 c.41.422
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PROCURO trabalho de 
diarista p/ residência ou 
comercio tenho referencia 
/ 98230-0553

VD-SE  OU TROCA 
casa Pouso Altinho quar-
to/ sala/ coz./ wc/ fogão  
lenha/ churrasqueira/ 
pomar todo formado por 
casa em Caraguá/ R$50 
mil / (12) 99618-5124

ALUGA-SE Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao kiosk do 
Zequinha, a partir de R$900,00 

1 dorm, sala, coz., área de   ser-
viço. (água, IPTU e condomínio 

incluso), piscina e garagem. Tel.: 
(12) 3883-2665 / (12) 98127-1333/ 

99609-9595 whats

ALUGO Kit definitivo 
até 4 pessoas/ mob/ 1 
vaga auto/ Martin Sá (12) 
98842-0002/ 99672-0020

VD sobrado em con-
strução/ c/2 quartos/ 2 
banhs/ sala/ coz/ sacada/ 
gar/ área construída 
95m²/ entrego pronto/ En-
trada R$ 45 mil + 45 parc. 
de R$ 2 mil/ B. Morro Al-
godão (12) 98133-7683

VD ótima casa no 
Indaiá próx. Escola 
Colônia dos Pescado-
res/ Bradesco/ Semar/ 
3 (três) dorms/ 2 vagas 
cob/ doc ok p/financ/ R$ 
260 mil (12) 99622-9797

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

VD lote no Golfinho 
600m da Escola Adventis-
ta/ 330m²/ murado e ater-
rado/ escritura registrada 
pode ser desmembrado/ 
R$ 110 mil (12) 99622-
9797

VENDO casa Praia das 
Palmeiras/ 2 dorms/ sala/ 
coz/ 1 banh/ garagem/ 
3882-1117/ 99180-1434

Estou a procura 
de serviços de caseiro 
para um casal sem filhos 
(12) 98253-7474 ou (12) 
98105-8121

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553
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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


