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Comitê eleito de retomada 
das aulas presenciais tem 

primeira reunião
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Você mandaria seu filho 
para a escola hoje?

Face a intenção de alguns go-
vernadores e prefeitos de anunciarem 
o retorno as aulas no mês de agosto, e 
a discussão que tomou conta da mídia, 
não pude deixar de lembrar a resposta 
dada a um jornalista pelo Prefeito Agui-
lar Junior, em coletiva que promoveu na 
última segunda-feira, ao apresentar um 
balanço de sua administração no enfren-
tamento à pandemia.

Após explicar que a reabertura das 
atividades econômicas foi discutida por 
um comitê, formado por representantes 
da sociedade civil organizada, saúde e 
governo, que determinou os critérios e 
providências sanitárias que foram adota-
das, informou sobre a formação de outro 
comitê com a participação de pais, mes-
tres e saúde que irão determinar a volta 
às aulas. Mesmo destacando a importân-
cia do compartilhamento de responsabi-
lidades, perguntou ao jornalista: “Você 
mandaria seu filho hoje a escola? Eu não 
mandaria” disse.

Em minha opinião eu também 
não mandaria. Claro, não tenho mais 
filhos em idade escolar, mas com certe-
za preferiria que meu filho perdesse um 
ano em sua vida do que perdesse a vida. 
Acredito que aulas poderão ser repostas, 
a vida não.

Pesquisando na Internet, encontrei 
um texto com dados muito pertinentes de 
Airton Goes, do Programa Cidades Sus-
tentáveis, publicado há quatro meses no 
site “cidades sustentáveis”, que repasso 
para reflexão. Atenção, esse texto tem 
quatro meses!

“Caso as aulas retornem, você 
mandaria seu filho para a escola?” Essa 
pergunta simples e direta, feita por uma 
participante da página “Foco no Jardim 
Miriam” no Facebook, despertou o in-
teresse de integrantes do grupo e deu a 
oportunidade para familiares de alunos 
opinarem sobre o tema, que tem centra-
lizado conversas e debates nas últimas 
semanas no Brasil. 

Isso, porque o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, tem criticado o 
fechamento das escolas e outras políticas 
de isolamento social que foram adotadas 
como forma de reduzir o contágio do 
novo coronavírus. A medida havia sido 

tomada por governadores e prefeitos, 
com base em orientações da Organiza-
ção Mundial da Saúde e de especialistas 
da área médica. 

Postada no dia 25 de março, a per-
gunta recebeu em apenas três dias mais 
de 500 comentários, número considera-
do elevado para aquele espaço virtual, 
que recebe postagens relacionadas ao 
cotidiano dos moradores do Jardim Mi-
riam. O bairro integra o Distrito da Ci-
dade Ademar, na periferia da zona sul 
de São Paulo, e possui mais de 100 mil 
habitantes. Cerca de 20% das moradias 
da região estão localizadas em favelas. 

Inspirada pela pergunta, que aca-
bou virando uma enquete, a reportagem 
do Programa Cidades Sustentáveis con-
tabilizou as opiniões e selecionou algu-
mas respostas dadas pelas pessoas que 
interagiram com a página.  

A maioria das mensagens (87,5%) 
respondeu “não”. Ou seja, a pessoa não 
mandaria a criança ou adolescente para 
a escola nesse momento, mesmo que ela 
fosse reaberta.  

 “Prefiro o meu [filho] ser repro-
vado de ano, do que ver ele sofrendo e eu 
não poder fazer nada”, afirmou um pai. 
“Saúde em primeiro lugar”, disse uma 
mãe. “Minhas filhas e minha neta só 
voltam quando eu tiver certeza que tudo 
isso acabou”, escreveu outra. 

Cerca de 7,4% das pessoas que 
comentaram a postagem não responde-
ram a pergunta ou não deixaram claro 
suas opiniões. 

 “Vocês acham que a escola vai 
voltar? Se liga pessoal, esse povo não 
gosta de trabalhar”, provocou um dos in-
ternautas desse grupo. 

Por outro lado, apenas 5,1% afir-
maram que “sim”, mandariam a criança 
ou adolescente para a escola nesse mo-
mento, se ela fosse reaberta. 

 “Sim, tenho fé em Deus. Sei que é 
uma fase difícil, mas eu mandaria sim”, 
respondeu uma mulher. “Engraçado que 
para a escola não querem mandar, mas 
você olha para as ruas e o que mais tem 
é criança brincando. Então, não muda 
nada...”, justificou um homem. “Sim... 
com H1N1 por aí, ele teve que ir... com a 
febre amarela... sarampo também. E olha 

que essas mataram mais gente que o Co-
vid [19]”, considerou outro. 

A tese defendida pelo presidente 
Bolsonaro, de que apenas idosos e pes-
soas com doenças crônicas estariam no 
chamado grupo de risco e deveriam ficar 
em isolamento social, tem poucos adep-
tos no grupo.  

 “Claro que sim. Primeiro, as 
crianças não são do grupo de risco. Se-
gundo, precisam estudar. Terceiro, isto 
ajudaria os pais que trabalham a não dei-
xarem os filhos com pessoas do grupo 
de risco por falta de opção...”, defendeu 
uma delas. 

Embora a enquete tenha sido rea-

lizada com um grupo restrito de pessoas 
(532 até a data do levantamento feito 
pela reportagem) e em apenas um bairro 
da periferia de São Paulo, os dados aju-
dam a entender e a estimular a reflexão 
dos pais e familiares de alunos sobre o 
fechamento das escolas em vigor nas ci-
dades brasileiras. 

Como essas pessoas estão en-
tendendo e se posicionando em relação 
à divergência existente entre a posição 
defendida pelo presidente, de um lado, e 
a maioria dos governadores e prefeitos, 
de outro? 

E você, mandaria seu filho para a 
escola hoje?  

Autodidata aprende italiano e participa 
de programa de TV da Itália

Morador de Caraguá 
diz que aprendeu idioma 
com ajuda de aplicativo. O 
conhecemos na semana re-
trasada na Farma Ponte, no 
Pontal Santa Marina onde 
trabalha. Essa matéria foi 
divulgada pelo G1 em mar-
ço de 2018.

Um farmacêutico 
de Caraguatatuba, no li-
toral norte de São Paulo, 
participou por telefone de 
um programa de televisão 
da Itália. Autodidata, ele 
contou aos telespectadores 
da emissora italiana como 
aprendeu o idioma sem 
sair de casa - além de ler, 
ele fez amizades por meio 
de aplicativos com pessoas 
fluentes na língua para trei-
nar a pronúncia e ampliar o 
vocabulário.

A edição foi ao ar no 
último dia 22, no programa 
Cara Francesca, da Rai.TV 
World. O vídeo completo 
pode ser visto no site da 
emissora ou no YouTube.

O farmacêutico Jor-
ge Luiz Leite, de 49 anos, 
conta que começou a estu-
dar italiano há cinco anos 
em casa. “Eu comecei len-
do alguns livros e escutan-
do alguns áudios porque eu 
tinha gostado do sotaque 
italiano que vi na novela 
Terra Nostra [exibida pela 
Globo em 1999]. Eu acha-
va uma língua diferente e 

interessante. Em 2013 bai-
xei um aplicativo que me 
permitia praticar o idioma 
com outros italianos onli-
ne”, contou.

Assim, conversando 
com italianos, ele pegou 
fluência na língua e apren-
deu gírias e palavras espe-
cíficas usadas em diferen-
tes regiões do país.

“No aplicativo, você 
entra em uma sala de bate 
papo e conversa com mui-
tas pessoas ao mesmo tem-
po. Sempre estou no mes-
mo grupo e fiz amizades. 
Eu ainda tenho um pouco 
de sotaque, mas estudar a 
língua é um passatempo 
para mim, não uma obriga-
ção”, disse.

Enquanto ele assis-
tia na televisão o progra-
ma Cara Francesca, que 
entrevista descendentes de 

italianos espalhados pelo 
mundo, ele resolveu man-
dar um email contando que 
é autodidata e que gosta da 
cultura do país.

O programa gostou 
da história e fez uma en-
trevista por telefone. “Eu 
contei minha história e 
como aprendi falar italiano 
sozinho. Achei legal por-
que eles mostraram a mi-
nha cidade Caraguatatuba 
e falaram um pouquinho 
do nosso país. Foi uma 
experiência incrível. É um 
dos canais mais conceitua-
dos da Itália”, afirmou.

Apesar de conseguir 
se comunicar bem em ita-
liano, o farmacêutico disse 
que nunca conversou com 
alguém em italiano pesso-
almente, só pelo aplicati-
vo. Ele nunca viajou para 
o país Europeu, mas disse 
ter vontade de viajar para 
lá para conhecer a Itália.
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Comitê eleito de retomada das aulas 
presenciais tem primeira reunião

Nesta terça-feira (4), 
os 38 integrantes do Comitê 
de Elaboração do Plano de 
Retomada das Aulas Presen-
ciais em Caraguatatuba se 
reuniram, pela primeira vez, 
na Secretaria de Educação, 
no Indaiá.

A secretária de Edu-
cação, Márcia Paiva, deu 
boas vindas a todos e afir-
mou que a participação da 
comunidade escolar é fun-
damental para garantir o 
planejamento das ações, que 
nortearão o retorno das aulas 
presenciais. “Nosso objeti-
vo é definir mecanismos e 
diretrizes para organização, 
rotina, acompanhamento e 
avaliação que garantam a 
segurança sanitária de todos 
nas escolas”, ressaltou.

Durante a reunião os 
segmentos presentes pude-
ram expor pontos de vista e 
dúvidas sobre as estratégias 
sanitárias, como procedi-
mentos de adoção na entra-
da, permanência e saída de 
alunos.

Uma das questões le-
vantadas foi quanto à aplica-
ção de testes para detectar a 
doença. Na oportunidade, a 
secretária adjunta de Saúde, 
Derci Andolfo, explicou os 
tipos de exames disponíveis 
(rápido, sorológico e o RT-
-PCR (swab)) e em quais fa-
ses devem ser aplicados.

“Nesse início de dis-
cussão, é normal que haja 
muitas dúvidas. Principal-
mente porque estamos lidan-
do com uma situação com-
pletamente nova para todos. 
O foco é a construção de um 
plano de volta às aulas, para 
Caraguatatuba, que garanta o 
ensino com segurança”, res-
saltou.

Mãe de uma menina 
de quatro anos, Luana Be-
zerril, 24 anos, representante 
de responsável por aluno de 
Educação Infantil, disse que 
o encontro foi “bom para sa-
ber a opinião de outras pes-

soas de outros segmentos”. 
Segundo ela, “uma hora a 
volta às aulas vai acontecer e 
temos que nos preparar para 
esse momento”, avaliou.

A representante dos 
Auxiliares de Desenvolvi-
mento Infantil e Agentes de 
Apoio Escolar (ADI e AAE), 
Érica Sampaio Dutra, elo-
giou a iniciativa da Secre-
taria de Educação. “Gostei 
da forma democrática como 
o Comitê foi composto e 
da condução dessa primei-
ra reunião. Só em conjunto 
conseguiremos retornar as 
atividades nas escolas”, des-
tacou.

O Comitê volta a se 
reunir novamente na próxi-
ma terça-feira (11), porém, 
por segmento: 8h às 19h, 
Educação Infantil; 10h20h às 
12h20, Ensino Fundamental 
I e II; e 13h às 15h, Educação 
Inclusiva.

É importante ressaltar 
que não há data definida do 
retorno às aulas, na rede mu-
nicipal de Caraguatatuba.

Membros do Comitê

Luana Carolina Costa 
Bezerril – Representante de 
Responsável por Aluno de 
Educação Infantil

Rogério Grossi de 
Britto – Representante de 
Responsável por Aluno do 
Ensino Fundamental I

Jaqueliny Corina Or-
teney do Nascimento – Re-
presentante de Responsável 

por Aluno do Ensino Funda-
mental II

Barbara de Almeida 
– Representante de Respon-
sável por Aluno NEE

Suelen Cristina de 
Oliveira – Representante de 
Professores de Educação In-
fantil

Leonardo Alex dos 
Santos – Representante de 
Professores do Ensino Fun-
damental I

Gabriel Sereicikas 
Loyola – Representante de 
Professores do Ensino Fun-
damental II

Sonia Pereira Albano 
Moura – Representante de 
Professor Adjunto I

Adriana Moreno de 
Moraes Monteiro – Repre-
sentante de Professores das 
Salas de AEE

Elton Carlos Eller 
Pedrozo – Representante de 
Gestores de Escolas Públicas 
Municipais

Érica Sampaio Dutra 
– Representante dos Auxi-
liares de Desenvolvimento 
Infantil e Agentes de Apoio 
Escolar

Ronaldo de Aquino 
Benedito – Representante 
dos Inspetores de Alunos

Dorca Pascoal dos 
Santos – Representante dos 
Auxiliares Administrativos

Regularização Fundiária de Caraguatatuba 
já entregou mais de 1,6 mil títulos 

O Programa de Re-
gularização Fundiária é um 
dos compromissos do pre-
feito Aguilar Junior com a 
população da cidade.

O objetivo desse pro-
grama é o de proporcionar 
às pessoas dignidade e se-
gurança jurídica, além de 
acesso a serviços de água 
e luz, cadastramento de 
IPTU, aprovação de projeto, 
desdobro de lotes matricula-
dos e consolidados e a regu-
larização fundiária edilícia 
(edificações).

Desde que teve iní-
cio, em 2017, a Secretaria 
de Habitação contabilizou 
a entrega de 1.656 títulos de 
propriedade, registrados em 
cartório.

Foram 42 títulos 
entregues aos moradores 
do núcleo Belmiro Cabral 
(Morro do Algodão); 122 
no Núcleo Habitar Brasil 
(Pegorelli); 92 no Habitar 
Brasil (Jardim Casa Bran-
ca); 213 no bairro Ponte 

Seca; 32 no bairro Sertão 
dos Tourinhos; 123 no Lo-
teamento Coopervap (Jar-
dim Casa Branca); 63 no 
Loteamento Coopervap II; 
365 no Loteamento Jorgin 
Mar (Perequê-Mirim); 549 
no Balneário Maria Helena 
I (Perequê-Mirim); e 55 no 
Balneário Maria Helena II 
(Perequê-Mirim).

Além disso, a equipe 
do setor já protocolou junto 
ao Cartório de Registro de 
Imóveis, o pedido de re-
gularização fundiária dos 
seguintes núcleos: 515 no 
Recanto Vanja (Jardim Gai-
votas); 22 no Pedro Nolasco 
(Rio do Ouro); 24 no Nú-
cleo Pantanal (Indaiá); 104 
no Núcleo Dona Jô (Praia 

das Palmeiras); e 125 títulos 
no Núcleo José Poloni (Rio 
do Ouro). Todas as famílias 
aguardam o registro.

Também estão em 
andamento outros núcleos, 
como o Jardim Atlântico, e 
outros que foram objeto de 
descongelamento, a pedido 
do prefeito Aguilar Junior, 
junto ao Poder Judiciário, 
como núcleo Reinaldo Ho-
nório (Pegorelli), Vector 
(Pegorelli), Reinaldo Lima 
(Pegorelli), Sítio Severino 
(Porto Novo) e Rio Marinas 
(Morro do Algodão).

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba aguarda ainda o 
descongelamento do núcleo 
Benedito Serafim (Massa-
guaçu), que já foi solicitado 
junto ao Judiciário.



O prefeito Aguilar Junior reuniu jor-
nalistas e radialistas dos meios de comuni-
cação do município, além de membros do 
Conselho de Saúde, para uma coletiva nesta 
segunda-feira (3) no saguão do Teatro Mario 
Covas.

Na oportunidade, ele traçou a evolu-
ção da doença em Caraguatatuba, desde que 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou a pandemia no dia 11 março deste 
ano.

Rapidamente foi montado um comitê 
de enfrentamento e Plano de Contingência 
da Saúde à crise. A primeira fase do plano 
foi imediata com a criação/adaptação de 39 
leitos exclusivos para o combate à Covid-19 
dentro da Casa de Saúde Stella Maris. Sete 
leitos de UTI com respiradores, 20 leitos de 
Enfermaria Adulto e 12 leitos de Enfermaria 
Pediátrica.

Ainda em março, a Prefeitura colocou 
em funcionamento a 2ª fase do Plano, com a 
liberação de leitos na UPA Centro (Unidade 
de Pronto Atendimento), que foi totalmente 
reformada e adaptada para atender pacien-
tes suspeitos ou confirmados de Covid-19 e 
ainda àqueles com síndromes gripais. São 80 
leitos (entre Enfermaria e Observação) e 22 
respiradores para os casos de emergência.

O Centro de Especialidades Médicas 
e Odontológicas (CEM/CEO) foi adaptado e 
transformado em UPA para atendimentos de 
outras patologias que não sejam Covid-19 ou 
síndrome gripal.

A UPA Sul (Perequê-Mirim) além 
das ocorrências de rotina, separou um espa-
ço para casos de Covid-19 e síndromes com 
três leitos com respiradores. Assim como a 
UPA Norte (Massaguaçu), com dois leitos 
com respiradores.

Além disso, todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) passaram a separar 
os atendimentos para pacientes comuns e 
pacientes com sintomas gripais. Os profis-
sionais da saúde passaram a seguir, rigorosa-
mente, os protocolos repassados pelo Minis-
tério da Saúde.

Paralelo a isso, o prefeito Aguilar 
Junior, atuou persistentemente junto ao go-
verno do estado para a abertura do Hospital 
Regional do Litoral Norte para atendimento 
dos casos da Covid-19. Na primeira semana 
de abril, essa unidade hospitalar começou a 
atender pacientes com o novo coronavírus. 
Hoje estão disponíveis 20 leitos de UTI e 10 
de Enfermaria.

Materiais e Equipamentos

Aguilar Junior ressaltou os investi-
mentos realizados no sistema municipal de 
saúde, nesse período de pandemia, totalizan-
do até o momento, R$ 2.113.458,78.

Foram adquiridos equipamentos de 
proteção individual como máscaras, aven-
tais descartáveis, álcool em gel, 100 camas 
hospitalares monitores multiparamédicos, 
locação de monitores cardíacos e ventilado-
res pulmonares no valor de R$ 1.244.889,00 
(compras por dispensa de licitação).

Por meio de processo licitatório, a 
Prefeitura adquiriu luvas, kits de inalação, 
aventais descartáveis, tendas, Teste Rápido 
Covid-19 e medicamentos, no valor de R$ 
243.593,60.

Também foi efetuada compra direta, 
no valor de R$ 163.806,60, de 275 unidades 
de Teste Rápido Covid-19, hastes flexíveis e 
tubos tipo flacon, medicamentos e manuten-
ção de respiradores.

Há compras em negociação, no valor 
de R$ 461.169,58, para 11 mil unidades de 
testes rápidos, medicamentos, hastes flexí-
veis e tubos tipo flacon, monitores multipa-
ramédicos.

“Estivemos na Câmara Municipal 
por duas vezes para demonstrar os inves-
timentos e gastos aos membros do Legis-
lativo. Acho importante que os vereadores 
acompanhem nossas ações”, afirmou o pre-
feito.

Tomografia

O prefeito destacou ainda a aquisição 
de 5.500 exames de tomografia pelo preço 
da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde).

Foram repassados R$ 750 mil à Or-
ganização João Marchesi, responsável pela 
instalação e manutenção do tomógrafo na 
UPA Centro.

Até o momento, mais de 2.500 exa-
mes já foram feitos, sendo que em mais de 
30% a imagem de vidro fosco nos pulmões, 
característica da Covid-19, agilizando o 
diagnóstico e tratamento da doença.

Fiscalização

Servidores das Secretarias da Saúde, 
Fazenda, Urbanismo, Saúde e Procon pro-
moveram ações de inspeção e orientação de 

oito mil estabelecimentos 
(bancos, casas lotéricas, 
supermercados) no que 
se refere ao cumprimento 
dos Decretos específicos 
da pandemia, como uso de 
máscara, álcool em gel a 
70% e funcionamento.

Mais de 200 estabe-
lecimentos foram fechados 
em algum momento por 
desrespeitarem o decreto 
da pandemia. Também fo-
ram fiscalizadas 82 igrejas, 
51 quiosques e 128 ambulantes.

Barreiras sanitárias foram montadas 
na entrada da cidade, principalmente nos fe-
riados, para orientar moradores e munícipes. 
Cerca de três mil veículos foram abordados, 
onde foi aferida a temperatura dos passagei-
ros e repassadas instruções a seguir durante 
a pandemia.

Além disso, o Fundo Social de Soli-
dariedade distribuiu cerca de sete mil más-
caras de proteção facial com o apoio dos 
alunos da Guarda Mirim.

Aguilar Junior destacou o serviço 
da Secretaria de Serviços Urbanos, com o 
apoio da Sabesp, Exército e FarmaConde de 
desinfecção sistemática nos pontos de ôni-
bus da cidade com hipoclorito, substância 
que mata o novo coronavírus.

Volta às aulas

O prefeito Aguilar Junior disse que 
ainda não tem uma data definida da retoma-
da às aulas presenciais.

Esta semana, o Comitê de Elabora-
ção do Plano de Retomada das Aulas Pre-
senciais, que conta com representantes dos 
professores, educadores, pais ou responsá-
veis, terá a primeira reunião.

“Temos que seguir as diretrizes do 
governo estadual. Mas estamos tomando 
as providências para que o calendário seja 
retomado com tranquilidade e segurança”, 
afirmou.

Retomada da Economia

Apesar de Caraguatatuba ter tido 
uma queda de R$ 67 milhões na arrecadação 
(royalties, ISS, ICMS, Fundeb) no primei-
ro semestre por causa da pandemia, Aguilar 
Junior assegurou que a folha de pagamento 

do funcionalismo está em dia assim como as 
obras de melhorias para o município.

Com a abertura gradual das ativida-
des de comércio e serviços, determinadas 
por Decretado estadual, o município está 
novamente movimentando a economia.

Desde o início da pandemia, Aguilar 
Junior tem se reunido com empresários da 
cidade e integrantes da Associação Comer-
cial de Caraguatatuba, e demais setores, no 
sentido de implementar diálogos e ações que 
minimizem os impactos da pandemia nos 
negócios.

Caraguatatuba, por exemplo, foi a 
primeira cidade do Estado a participar do 
ação digital do Sebrae/SP do “Programa En-
frente! – Maratona Digital do Sebrae/SP”, 
que abordou por meio de workshop online 
e gratuito, temas com enfoque em crédito, 
venda, renegociação, finanças e benefícios 
para que empresários e empreendedores lo-
cais enfrentem a crise provocada pelo Co-
vid-19.

O Sebrae ofereceu ainda 128 cursos 
online gratuitos em seu portal, além de jo-
gos e e-books (livros eletrônicos) sobre em-
preendedorismo. Em junho, foi realizado 
o workshop gratuito ‘Programa Enfrentar’ 
com mais palestras on-line sobre vendas, 
finanças e legislação para os empresários e 
empreendedores. Ainda vários cursos para o 
setor de turismo, bares e restaurantes para 
retomada dos negócios.

“A palavra-chave no momento, é 
equilíbrio. A meta da nossa administração, 
é manter a reabertura dos negócios de forma 
segura, respeitando sempre o Decreto Esta-
dual. Tenho certeza que com a colaboração 
de todos, voltaremos “ao novo normal” com 
a retomada do nosso calendário turístico e 
atividades que proporcionem o crescimento 
econômico do nosso município”, concluiu.

Aguilar Junior presta contas sobre o enfrentamento à Covid-19 
e destaca equilíbrio entre saúde e economia
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Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
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Procurado por homicídio 
é preso em Ubatuba

 No início da noite de 
sábado (01) uma equipe do 20º 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior durante patrulhamento 
pela estrada do Araribá, avis-
tou um indivíduo em atitudes 
suspeitas, o qual foi abordado, 
sendo que com ele nada de ilí-
cito foi localizado, contudo ao 
serem pesquisados seus dados 
junto ao COPOM, foi encontra-
do um mandado de prisão pelo 
crime de homicídio, além de 
passagens por tráfico de drogas.

PM prende criminoso com 
armas e drogas em Cara-

guatatuba
 Na tarde da última 
sexta-feira (31), uma equipe do 
20º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior, durante Atividade 
Delegada em patrulhamento 
pelo bairro Casa Branca, avis-
tou um indivíduo que ao perce-
ber a presença policial, empre-
endeu fuga para o interior de 
sua residência dispensando 05 
buchas de maconha. A equipe 
conseguiu abordá-lo encontran-
do em seu poder: 01 revólver 
calibre 32, 01 carabina calibre 
22, 104 pinos de cocaína, 35 
embalagens a vácuo de cocaína, 
25 buchas de maconha e 40 pe-
dras de crack. 

Procurado da Justiça é 
preso em Caraguatatuba

 Na tarde de quarta-
-feira (29), uma equipe da 
Atividade Delegada do 20º 

Batalhão de Polícia Militar do 
Interior, em patrulhamento pelo 
bairro Prainha, deparou-se com 
um indivíduo em atitude sus-
peita, que ao notar a presença 
da PM demonstrou nervosismo, 
motivando a abordagem. 
 Realizada busca pes-
soal nada de ilícito foi encon-
trado, porém, ao consultar os 
seus antecedentes criminais, 
constatou-se a existência de um  
mandado de prisão.

Força Tática prende 
traficante em flagrante em 

Ubatuba 
 Na noite de quarta-
-feira (29), uma equipe da For-
ça Tática do 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, em 
operação pelo bairro Bela Vis-
ta, realizou incursão num local 
conhecido pela grande comer-
cialização de drogas, momento 
em que avistaram alguns indiví-
duos que ao perceberem a pre-
sença dos policiais se evadiram, 
porém um deles, que portava 
uma mochila foi alcançado e 
abordado. No interior da mochi-
la foram encontradas 1200 uni-
dades de crack e 135 unidades 
de cocaína. 

Traficante é preso em 
flagrante em Ilhabela 

 Na tarde de quarta-
-feira (29), policiais da Ativida-
de Delegada do 2º Pelotão, do 
20º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior, em patrulhamento 
pelo bairro Engenho D´água, 
visualizaram um indivíduo sus-

peito conduzindo uma motoci-
cleta. Ao realizar a abordagem 
em revista pessoal, os policiais 
localizaram na carteira do indi-
víduo 04 porções de cocaína e a 
quantia de R$774,00 em dinhei-
ro, além de um aparelho celular.
 O criminoso ao rece-
ber voz de prisão entrou em luta 
corporal com a equipe, sendo 
necessário fazer o uso mode-
rado de força para imobilizá-lo 
e algemá-lo. Após entrevista, 
deslocaram-se até a residência 
do preso, onde foram encontra-
dos 02 porções de cocaína na 
forma bruta, 01 balança de pre-
cisão e apetrechos relacionados 
a comercialização das drogas.

PM realiza Operação Con-
junta em Caraguatatuba

 Nesse fim de semana 
durante os dias 31 e 01, foi re-
alizada uma Operação Conjunta 
entre o 20º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior e órgãos do 
poder municipal de Caraguata-
tuba para coibir as aglomera-
ções denominadas “fluxos” e 
“rolezinhos”. 
 A ação contou com 14 
policiais militares e 08 viaturas, 
bem como com agentes do Con-
selho Tutelar, Vigilância Sani-
tária, Trânsito, Comunicação, 
Fiscalização do Comércio e Se-
cretaria Social. Também foram 
fiscalizados estabelecimentos 
comercias. Resultado da ação: 
145 pessoas abordadas; 01 pes-
soa presa; 01 veículos apreen-
dido; 06 autos de infração e 01 
estabelecimento notificado.

Junta de Serviço Militar de Ilhabela 
realizará atendimento somente 

por agendamento
A medida foi tomada 

em razão do controle da dis-
seminação do coronavírus 
em todo o território nacional.

A Junta de Serviço 
Militar de Ilhabela infor-
ma que o atendimento para 
o alistamento militar, está 
sendo realizado por prévio 
agendamento por e-mail ou 
telefone, as inscrições vão 
até o dia 30 de setembro.

Devido a pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), o atendimento na 
Junta de Serviço Militar 
está sendo feito por prévio 
agendamento pelo e-mail: 
Jsm080b@gmail.com e pelo 
telefone 3896-9200 (ramal 
9325), das 10h às 12h e das 
14h até às 16h30.

O Governo Federal 
publicou no dia 29 de maio, 
o decreto de prorrogação do 
prazo para a apresentação 
obrigatória ao alistamento 
militar 2020 (DECRETO Nº 

10.384, DE 28 DE MAIO 
DE 2020). Jovens brasileiros 
que completam 18 anos neste 
ano, que devem, por lei, fa-
zer o alistamento, terão até 
30 de setembro de 2020 para 
se alistar online.

Apesar do cancela-
mento da cerimônia e da 
prorrogação do prazo de 
apresentação ao Serviço 
Militar, o Alistamento Mili-
tar segue sendo obrigatório 

para moradores da cidade, 
do sexo masculino, nascidos 
em 2002 (que completam 18 
anos em 2020).

Até 30 de setembro, 
os jovens dessa faixa etária 
deverão fazer o alistamento 
pelo site www.alistamento.
eb.mil.br, e seguir os passos 
indicados na página.

Página no Facebook: 
080 Junta de Serviço Militar 
de Ilhabela-SP
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Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

Câmara rejeita veto a projeto 
referente a licitação

A Câmara Municipal 
de Caraguatatuba realizou 
na noite desta terça-feira a 
27ª sessão ordinária do ano 
e derrubou por 10 votos a 
5 o veto total ao projeto de 
lei 028/19, de João Silva de 
Paula Ferreira (De Paula), 
que estabelece mecanismos 
de seguro para garantir o in-
teresse público nos proces-
sos de licitação e a correta 
aplicação dos recursos públi-
cos no município. 

De acordo com o Po-
der Executivo, a propositura 
foi vetada por ser incons-
titucional. Foram contrá-
rios ao veto os vereadores: 
Aguinaldo Pereira da Silva 
Santos (Aguinaldo Butiá), 
Aurimar Mansano, Celso Pe-
reira, Dennis da Silva Guer-
ra, Elizeu Onofre da Silva 
(Ceará), Evandro do Nasci-
mento (Vandinho), Fernan-
do Augusto da Silva Ferrei-
ra (Fernando Cuiu), Flavio 
Rodrigues Nishiyama Filho, 
João Silva de Paula Ferreira 
(De Paula) e José Eduardo da 
Silva (Duda Silva).

A proposta visa esta-
belecer a obrigação de con-
tratar seguro para a garantia 
de 100% do valor dos con-
tratos públicos de obras e de 
fornecimento de bens ou de 
serviços cujo valor seja igual 
ou superior ao limite mínimo 
previsto para a tomada de 
preços. O projeto tem a fina-
lidade de proteger e garantir 
os interesses sociais.

Na primeira parte da 
sessão foram aprovadas duas 
moções e 32 requerimentos 
que podem ser conferidos no 
site da Câmara Municipal.

As sessões acontecem 
por videoconferência e são 
transmitidas ao vivo pela in-
ternet, através do site: www.
camaracaragua.sp.gov.br, 
pelo facebook e aplicativo 
oficial da Câmara Municipal, 
pelo youtube e pela rádio Ca-
raguá FM.

Requerimentos 
aprovados na 27ª 
sessão ordinária

Requerimento nº 
150/20 – Ver Dennis da Silva 
Guerra – Requer do Executivo 
informações sobre a realiza-
ção de contratos entre a Mu-
nicipalidade e o Hospital de 
Olhos e Clínica.

Requerimento nº 
151/20 – Ver Dennis da Silva 
Guerra – Requer do Executivo 
informações sobre todos os 
gastos do Conselho Tutelar, 
alugueis, telefone, dentre ou-
tros.

Requerimento nº 
152/20 – Ver Vilma Teixeira 
de Oliveira Santos – Requer 
do Executivo informações 
sobre a revitalização da trilha 
que liga a Praia da Martim de 
Sá com a Praia Brava.

Requerimento nº 
153/20 – Ver Vilma Teixeira 
de Oliveira Santos – Requer 
do Executivo informações so-
bre a implantação de luminá-
rias na Rua Benedito Vicente 
dos Santos e Benedito Jorge 
no Bairro Prainha.

Requerimento nº 
154/20 – Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do Execu-
tivo informações sobre a tro-
ca de lâmpadas para LED no 
Bairro do Aruan.

Requerimento nº 
155/20 – Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do Execu-
tivo informações sobre a colo-
cação de abrigo para passagei-
ros de ônibus com cobertura 
em toda linha do Bairro Golfi-
nho e Jardim Gaivotas.

Requerimento nº 
156/20 – Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do Execu-
tivo informações sobre a colo-
cação de abrigo para passagei-
ros de ônibus com cobertura 
em toda linha da Av da Praia.

Requerimento nº 
157/20 – Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do Execu-
tivo informações sobre o tér-
mino da canalização do córre-
go da Rua Cotovia, Gaivotas.

Requerimento nº 
158/20 – Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do Execu-

tivo informações sobre pavi-
mentação asfáltica na Av Gar-
ça, no Bairro Jardim Gaivotas.

Requerimento nº 
159/20 – Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do Execu-
tivo informações sobre padro-
nização, instalação e pintura 
de lombada e a colocação de 
placas indicativas nas ruas do 
Bairro Gaivotas.

Requerimento nº 
160/20 – Ver Francisco Car-
los Marcelino – Requer do 
Executivo informações sobre 
a construção de um muro de 
contenção nas margens do rio 
da Rua Martim de Sá, no Bair-
ro Aruan.

Requerimento nº 
161/20 – Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do Execu-
tivo informações sobre a pa-
vimentação das Ruas: Itaqua, 
Caçandoca e Martim de Sá no 
Bairro Aruan.

Requerimento nº 
162/20 – Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do Exe-
cutivo informações sobre as 
ações de cuidados, prevenção 
e controle de animais de gran-
de porte soltos em vias públi-
cas.

Requerimento nº 
163/20 – Ver Fernando Augus-
to da Silva Ferreira – Requer 
do Executivo informações so-
bre a quantidade de veículos 
pertencentes às Secretaria de 
Serviços Públicos.

Requerimento nº 
164/20 – Ver Fernando Augus-
to da Silva Ferreira – Requer 
do Executivo informações 
sobre colocação de placas de 
curta-duração na Av Miguel 
Varlez, em frente a Santa Casa.

Requerimento nº 
165/20 – Ver Fernando Augus-
to da Silva Ferreira – Requer 
do Executivo informações so-
bre a perenização nas ruas do 
Bairro Jardim Santa Rosa.

Requerimento nº 
166/20 – Ver Fernando Augus-
to da Silva Ferreira – Requer 
do Executivo informações so-
bre a manutenção da Av Inácio 
Batista de Farias, no Bairro 
Golfinho.

Requerimento nº 

167/20 – Ver Fernando Augus-
to da Silva Ferreira – Requer 
do Executivo informações 
sobre o contrato Nº 336/2018 
firmado entre a Municipalida-
de e a empresa Palácio Cons-
truções Ltda.

Requerimento nº 
168/20 – Ver Aurimar Man-
sano – Requer do Executivo 
informações sobre a reforma 
da ciclovia que liga o Bairro 
do Indaiá a divisa com São 
Sebastião.

Requerimento nº 
169/20 – Ver Aurimar Man-
sano – Requer do Executivo 
informações sobre a obra de 
reforma do Pronto Socorro da 
Casa de Saúde Stella Maris.

Requerimento nº 
170/20 – Ver Aurimar Mansa-
no – Requer do Executivo in-
formações sobre o atendimen-
to na UBS do Bairro Morro do 
Algodão.

Requerimento nº 
171/20 – Ver Aurimar Mansa-
no – Requer do Executivo in-
formações sobre a extensão da 
rede de iluminação pública na 
Av Marechal Deodoro da Fon-
seca, Bairro do Tinga.

Requerimento nº 
172/20 – Ver Flávio Rodrigues 
Nishiyama Filho – Requer do 
Executivo informações sobre 

a Reforma da Quadra do Bair-
ro do Tinga.

Requerimento nº 
173/20 – Ver Flávio Rodrigues 
Nishiyama Filho – Requer do 
Executivo informações sobre 
o desassoreamento do Rio Ju-
queriquerê.

Requerimento nº 
174/20 – Ver Flávio Rodrigues 
Nishiyama Filho – Requer do 
Executivo informações sobre 
providências em relação a re-
forma e manutençao da pista 
de Skate no Centro.

Requerimento nº 
175/20 – Ver Flávio Rodrigues 
Nishiyama Filho – Requer do 
Executivo e Caraguá Luz in-
formações sobre providências 
em relação a iluminação pú-
blica na Estrada do Rio Claro.

Requerimento nº 
176/20 – Ver Flávio Rodrigues 
Nishiyama Filho – Requer do 
Executivo informações sobre 
a instalação de aparelho de gi-
nástica para academia ao ar li-
vre, no Bairro Jardim Britânia.

Requerimento nº 
177/20 – Ver Flávio Rodrigues 
Nishiyama Filho – Requer do 
Executivo informações sobre 
pavimetação da Rua Benedito 
Miguel da Costa, Bairro Ben-
fica.

Requerimento nº 
178/20 – Ver Flávio Rodrigues 
Nishiyama Filho – Requer do 
Executivo informações sobre 
a restauração da Capela Nossa 
Senhora Aparecida, no Bairro 
do Tinga.

Requerimento nº 
179/20 – Ver Flávio Rodrigues 
Nishiyama Filho – Requer do 
Executivo informações sobre 
a construção de um Centro de 
Artes Marciais no Bairro do 
Pereque-Mirim, Porto Novo e 
Getuba.

Requerimento nº 
180/20 – Ver Aurimar Man-
sano – Requer do Executivo 
informações sobre a regulari-
zação do Loteamento Recanto 
do Morro, no Bairro Morro do 
Algodão.

Requerimento nº 
181/20 – Ver Aurimar Mansa-
no – Requer do Executivo in-
formações sobre a construção 
da Unidade Básica de Saúde 
– UBS no bairro Jardim Gai-
votas.

Requerimento nº 
182/20 – Ver Aurimar Man-
sano – Requer do Executivo 
informações sobre a implan-
tação de Centro de Referência 
da Assistência Social – CRAS, 
no Bairro Pegorelly.
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O aniversário do Murilo 
neste ano foi comemorado 

na já tradicional festa 
junina da Família Souza, com 

muita animação, até altas horas, 
e sem a presença de amigos.

Esclareço que devido a 
Pândemia não pude 

participar desta linda festa, 
mas foi possível realizar a 

publicação por ter recebido as 
fotos da família.
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Prefeitura anuncia retorno de cirurgias 

eletivas no Hospital de Clínicas 
de São Sebastião

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio do Hos-
pital de Clínicas de São Se-
bastião (HCSS), anunciou, 
nesta terça-feira (4), a reto-
mada do serviço de cirurgias 
eletivas que não precisem 
de anestesia geral, suspen-
sas deste o início de março, 
quando a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) decla-
rou a pandemia de Covid-19, 
doença causada pelo novo 
coronavírus.

Com a medida, o 
HCSS volta a realizar ci-
rurgias agendadas que de-
mandam exclusivamente 
anestesia local ou regional, 
mantendo a interrupção de 
intervenções que necessitam 
de anestesia geral, com o ob-
jetivo de garantir anestésicos 
fundamentais para procedi-
mentos e entubação de pa-

cientes com Covid-19 inter-
nados na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

A iniciativa aconte-
ce de maneira experimental, 
considerando a avaliação 
permanente dessas ativida-
des e, por esse motivo, serão 
priorizadas operações que 
preveem altas para o mesmo 
dia ou pelo período máximo 

de 24h após a realização da 
cirurgia. Dentro dessas re-
gras, poderão ser agendas 
intervenções cirúrgicas de 
hérnias inguinais, hérnias 
umbilicais, biópsias, cirur-
gias ortopédicas de pequeno 
e médio porte, histerectomia, 
cirurgias do períneo, pro-
lapsos ginecológicos, cistos 
ovarianos, vasectomia, cure-
tagem de rotina, entre outras.

SS mantém ações de combate à Covid-19 
com desinfecção nos bairros do município

A Prefeitura de São Se-
bastião, por meio da Secreta-
ria de Serviços Públicos (SE-
SEP), continua com as ações 
de desinfecção de ruas, com 
o objetivo de reduzir o risco 
de contaminação da Covid-19 
em locais com maior circula-
ção de pessoas, incluindo as 
áreas externas de estabeleci-
mentos comerciais, unidades 
escolares, unidades de saúde, 
espaços públicos, pontos de 
ônibus, entre outros.

Para as limpezas diá-
rias, as equipes utilizam uma 
mistura que combina água, 
cloro e hipoclorito de sódio, 
conforme recomendações 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
utilizada pelos caminhões e 

pulverizadores manuais. Nes-
ta terça-feira (4), o trabalho 
de higienização aconteceu nos 
bairros Boiçucanga, Canto do 
Mar, Enseada, Jaraguá, Por-
to Grande, Topolândia e Vila 
Amélia.

A SESEP não realiza 
a desinfecção nos feriados 
e, nos dias de mau tempo, o 
cronograma pode ser revisto 

para que não haja desperdício 
de produto em caso de chuva 
ou vento forte. Os serviços de 
limpeza e manutenção ocor-
rem normalmente e diaria-
mente em todo o município.

Os números comple-
tos e atualizados sobre os ca-
sos de Covid-19 em São Se-
bastião podem ser acessados 
no portal www.covid19saose-
bastiao.com.br.

Ubatuba faz testagem para Covid-19 
em população das aldeias indígenas
A secretaria munici-

pal de Saúde, por meio das 
supervisões de Vigilância 
em Saúde e Planejamento, 
em parceria com a secretaria 
estadual de Saúde e o Insti-
tuto Butantã, está realizando 
a testagem rápida para Co-
vid-19 na população das al-
deias indígenas de Ubatuba.

A ação conta com o 
apoio da  equipe da Secre-
taria Especial de Saúde In-
dígena (SESAI) e começou 
na segunda-feira, 27, pela re-
gião Norte – nas aldeias Boa 
Vista, no Prumirim, e Rio 
Bonito, na Casanga – e con-
tinua nesta semana na aldeia 

Renascer, no Corcovado. Já 
foram realizados 230 testes 
rápidos e também foram co-
letados três testes PCR. Até 
o momento, foi confirmado 
um caso (assintomático) de 
Covid-19 nessa população.

A secretaria de Saú-

de de Ubatuba trabalha para 
adquirir mais testes para po-
der atender outros grupos de 
comunidades tradicionais, 
como a população quilom-
bola, porém ainda não há 
previsão de data de chegada 
de novos testes.
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Mais de 20 novas pontes e passarelas 

são construídas em São Sebastião
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Obras (SEO), 
vem realizando uma série de 
melhorias na infraestrutura 
da cidade com a construção 
de pontes de concreto e pas-
sarelas.

A administração atual 
entregou mais de 20 novas 
estruturas na Costa Sul do 
município, com investimen-
tos de mais de R$ 6 milhões. 
Podemos citar algumas obras 
realizadas a pedido da comu-
nidade:

MARESIAS

- Ponte da Barra

- Passarela do Beco 70

- Ponte da Avenida Mergu-
lhões

- Ponte da Rua Olímpio Ro-
mão Cesar

BOIÇUCANGA

- Ponte da Boa Esperança

- Passarela da Rua do Cam-
bucaeiro

CAMBURY

- Ponte 2800 (Sertão de 
Cambury)

- Passarela do Tipiti

- Ponte Rio das Pedras

PRAIA DA BALEIA

- Ponte Baleia Verde

BARRA DO SAHY

- Ponte Barra do Sahy-Baleia

- Passarela da Igrejinha

JUQUEHY

- Ponte da Avenida Mauricio 
Benedito Faustino

- Ponte da Travessa Mauricio 

Benedito Faustino

- Passarela da Avenida Ge-
rôncio Bento Pereira

- Ponte da Barrinha, na Ave-
nida Mãe Bernarda

- Passarela da Rua Tiradentes

BARRA DO UNA

- Passarela do Pielo

- Passarela do Morrot

- Ponte do Rio Una (em exe-
cução)

A Prefeitura de São Sebas-
tião procura melhorar suas 
infraestruturas visando uma 
cidade melhor e mais segura 
para a comunidade sebastia-
nense.

Sebastianenses se destacam no 
1º Campeonato Virtual de Skimboard
Atletas sebastianenses 

marcaram presença em peso 
no pódio do 1º Skim Bra-
sil Virtual – 2020, realizado 
pela Associação Brasileira de 
Skimboard – ABSKIM. A ci-
dade que seria sede da etapa 
do campeonato em Abril foi 
muito bem representada por 
competidores prata da casa.

A categoria Amadora 
foi praticamente 100% se-
bastianense. Com exceção 
do segundo lugar que ficou 
com um capixaba, o primeiro 
lugar teve Argel Lisboa, Vit-
torio Matos e Cadu Saravalli, 
no terceiro e quarto lugares 
respectivamente, represen-
tando o esporte de São Sebas-
tião.

Além disso, o muni-
cípio ainda foi representado 
na categoria Profissional por 
Bruno Passos, atual campeão 
brasileiro, que conquistou o 
4º lugar.

Destaque ainda para 
a Associação Boiçucanga e 
Costa Sul de Skimboard - 
ABCSkim, que é a entidade 
mais nova da cena do esporte, 

e obteve o maior número de 
atletas associados inscritos, 
com participação em todas as 
categorias (12 ao todo), além 
de dominar o pódio da cate-
goria Amador.

Por conta do Novo 
Coronavírus, e para não cau-
sar aglomerações, os atletas 
tiveram que enviar exclusiva-
mente ondas gravadas até dia 
12 de março. Com a chegada 
da pandemia, todas as etapas 
foram automaticamente can-
celadas.

Alcance - O “1º Skim 
Brasil Virtual - 2020” foi um 
sucesso e os números não 
mentem: 3 categorias (Pro-

fissional, Amador e Femini-
na), 42 atletas inscritos, de 
6 estados (SP, BA, ES, PE, 
RJ e SE), espalhados por 19 
cidades, mais de 180 víde-
os enviados, 16 juízes, 2900 
notas avaliadas, 12 patroci-
nadores e mais de R$5 mil 
em prêmios, tudo isso em um 
campeonato com inscrição 
gratuita.

De acordo com a 
Agência de Marketing Digi-
tal que patrocinou o evento, 
Mood Criativo, o evento teve 
números supreendentes: mais 
de 77mil pessoas alcançadas 
com mais de 190mil impres-
sões online.

Ubatuba fiscaliza uso de máscaras 
na região central

Uma equipe composta 
por autoridades sanitárias da 
Vigilância em Saúde e fiscais 
de postura, além de agentes 
da Comtur, com apoio da 
Guarda Civil Municipal e da 
Polícia Militar, percorreu o 
Calçadão do Centro e ruas do 
entorno na manhã desta se-
gunda-feira, 3, em uma ação 
de fiscalização e orientação 
para dialogar com munícipes 
sobre a importância do uso 
da máscara na prevenção da 
Covid-19.

Os fiscais também 
orientaram a população so-
bre a necessidade de evitar 
aglomerações e, nas filas, 
manter o distanciamento so-
cial de cerca de um metro e 
meio. Aproximadamente 100 
pessoas foram abordadas 
sem máscara e os fiscais ofe-

receram o item a quem não 
tinha. Uma senhora que se 
recusou a utilizar a máscara 
recebeu auto de infração e 
foi conduzida à delegacia de 
polícia para a realização de 
termo circunstanciado.

A Prefeitura de Uba-
tuba lembra que a máscara é 
obrigatória em todos os es-
paços públicos e particulares 
de uso comum e a multa para 
a pessoa ou estabelecimento 
comercial que desrespeitar a 
regra varia de R$ 524 a R$ 
5 mil.

Os números da Co-
vid-19 em Ubatuba continu-
am crescendo. Até o domin-
go, 2 de agosto, o município 
já tinha um total de 525 ca-
sos confirmados, dos quais 
21 foram a óbito. A Vigilân-
cia em Saúde reforça que a 

melhor forma de prevenir 
o contágio pela Covid-19 
ainda é ficar em casa e sair 
apenas em caso de extrema 
necessidade, sempre usan-
do máscara e garantindo a 
higiene frequente das mãos 
com água e sabão ou álcool 
em gel.

A Prefeitura lembra 
ainda que a areia da praia só 
pode ser utilizada para a prá-
tica de esportes individuais, 
de segunda a quinta-feira e 
somente para moradores.
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Assinatura da permissão de uso 
de área pública para Anibra marca 

quarta-feira em Ubatuba
O presidente da As-

sociação Nipo Brasileira de 
Ubatuba – Anibra, Rafael 
Assai, foi recebido pelo pre-
feito de Ubatuba, Délcio Sato 
(PSD), na manhã desta quar-
ta-feira, 05, para a assinatura 
da permissão de uso de área 
pública para a instalação de 
um campo de gateball. O do-
cumento é válido por 20 anos 
e a área fica no bairro Estufa 
I. O encontro contou, ainda, 
com a presença do secretá-
rio adjunto de Arquitetura e 
Urbanismo, Fábio Ikeda, que 
está acompanhando todo o 
processo.

Uma das grandes 
utilidades do campo será a 
prática do Gateball –  um 
esporte tradicional da cul-
tura japonesa muito pratica-
do pela melhor idade. Além 
disso, funcionará como um 
atrativo turístico, pois a área 
deve receber pessoas de vá-
rios locais do Brasil sendo 

sede de campeonatos.
Segundo à Anibra, 

além dos três campos, o pro-
jeto é que sejam construídos 
banheiros e vestiários.

Conhecemos e admi-
ramos o trabalho da Anibra 
e sabemos o quanto eles têm 
contribuído com as questões 
sociais no município. Nada 
mais justo assinar o termo 
de permissão de uso da área: 

um projeto importante, inte-
ressante, não só nessa ques-
tão social, mas no esporte e 
lazer para toda a sociedade 
de Ubatuba”, destacou Sato.

“Agradeço o empe-
nho de todos para mais uma 
aprovação, um bem para a 
sociedade em comum, que 
vai melhorar muito a comu-
nidade da Estufa I”, finali-
zou Assai.

Ubatuba e órgãos de segurança 
intensificam fiscalização durante a pandemia

Uma operação integra-
da de fiscalização, organizada 
pela Prefeitura de Ubatuba, 
reuniu na noite de sexta-feira, 
(31), órgãos de segurança e 
fiscalização, com o objetivo 
de intensificar o cumprimento 
dos protocolos de prevenção 
ao COVID 19 no município. 
A ação, que teve início às 19h, 
com concentração em frente 
ao Paço Municipal, contou 
com abordagens educativas 
e de orientação em bares e 
restaurantes. As fiscalizações 
ocorreram na região central de 
Ubatuba e tiveram como prin-
cipais critérios de verificação 
o uso obrigatório de máscaras, 
a capacidade de lotação dos 

estabelecimentos, a disponi-
bilização de álcool em gel e 
o horário de funcionamento, 
conforme determina o decreto 
municipal.

Até às 23h30 desta 
sexta-feira, a ação teve um 
saldo de mais de 20 estabe-
lecimentos comerciais fisca-
lizados e um interditado por 
aglomeração de pessoas e 
funcionamento fora do horário 
determinado. Na manhã deste 
sábado, 1º de agosto, a fisca-
lização ocorrerá nas praias e 
também terá caráter educativo 
e seguirá durante a próxima 
semana em diversos bairros e 
praias do município já de for-
ma punitiva.

O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), afirma que 
a responsabilidade é de todos 
na prevenção ao Coronaví-
rus. “Temos que intensificar 
nossas ações de fiscalização 
e avançarmos com responsa-
bilidade nas flexibilizações. 
Já tomamos todas as medidas 
necessárias e responsáveis 
para que a vida volte ao nor-
mal com segurança, mas é im-
portante que todos entendam 
que existem limites. O uso da 
máscara é imprescindível, o 
distanciamento se faz neces-
sário, o uso de álcool é mais 
uma medida importante na 
prevenção e, por fim, só sair 
de casa se precisar”, afirmou 
Sato.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

    05 de agosto de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Você mandaria 
seu filho para a 
escola hoje?”

 Use a intuição para se dar bem e confie na sua 
capacidade, mas poderá se prejudicar se não tiver um pouco 
mais de calma no setor do trabalho. Tente acrescentar novos 
valores à sua vida. Nº da Sorte 29.

 Procure se dedicar aos assuntos relacionados à 
sua espiritualidade. Quanto à saúde, busque uma segunda 
opinião a respeito de um diagnóstico médico. Sentirá von-
tade de curtir o aconchego do lar. 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

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

 No romance, confie mais na sua intuição e 
vai colher bons frutos. Sua vontade de vencer estará em 
destaque, só não vale ser materialista demais. Descubra e 
desenvolva seu potencial. Nº 04.

 Esclareça um mau-entendimento agindo com 
paciência e senso de justiça. Não permita que sua autoes-
tima fique em baixa. Invista em você! Use a sua energia 
apenas naquilo que realmente vale a pena. Nº da Sorte 15.

 Saberá expressar bem suas ideias e vai en-
contrar uma maneira de relaxar. Sua vontade de crescer 
estará em destaque. Ouça os vários dias da sua intuição e 
aja com mais otimismo. Nº da Sorte 05.

 Aproveite a chance de realizar mudanças na 
sua vida e dê asas à imaginação. Em casa, cuidado ao 
manusear objetos cortantes. Proteja-se do olho gordo. Seu 
sucesso pode incomodar os invejosos. Nº da Sorte 10.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Ao lado de quem você ama, viverá momentos 
de intensa paixão. Aja com perseverança para conquistar 
suas metas e ouça a intuição. A assinatura de contratos 
estará favorecida neste período. Nº da Sorte 02.

 No relacionamento amoroso, não pressione o 
par e evite ser radical demais ao julgar as atitudes da sua 
cara-metade. Defenda seu ponto de vista com sabedoria 
e inteligência. Nº da Sorte 10.

 Suas emoções estarão em alta e você terá a 
chance de demonstrar seus sentimentos em várias situa-
ções. Cuidado, porém, para não falar pelos cotovelos. Pense 
duas vezes antes. Nº da Sorte 28.

 Seja mais paciente com quem ama e, no sexo, 
tente prolongar as carícias preliminares. Colabore com 
os familiares. O encontro com uma amizade antiga será 
revelador. Tome uma decisão! Nº da Sorte 41.

 Exerça seu poder de liderança e conquistará o 
sucesso mais rápido do que imaginava. Terá tranquilidade 
para realizar seus sonhos no amor. Nº da Sorte 36.

 O setor profissional ganhará uma nova ala-
vancada. Aproveite para fazer seu pé-de-meia e obter o 
reconhecimento pelo que faz. Nº da Sorte 03.
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CARAGUATATUBA
Atualizado em : 14:00 05/08/2020

ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

JJd Samambaia
Jd Santa Rosa
Juqueriquere
Lot. Balneario Camburi
Lot. Bosque do Guanandis 
Martim de Sá
Massaguaçu
Morro do Algodão
Nova Caragua 
Olaria 
Pegorelli
Pereque Mirim
Poiares
Pontal Santa Marina
Ponte Seca
Portal da Fazendinha
Portal das Flores
Porto Novo
Praia das Palmeras
Prainha 
Recanto do Sol
Recanto Mar Verde
Rio Claro
Rio do Ouro
Sumaré
Tabatinga
Tarumã
Tinga
Travessão
Verde Mar 
Vl Atlantica
Vila Marcondes
Vl N. Sra Aparecida
Outras Cidades

4
1
1
3
1
36
36
33
7
24
18
49
36
23
13
2
1
35
31
7
9
1
7
35
30
8
9
37
41
2
3
2
1
143

Aruan 
Bal. Garden Mar 
Bal. Maria Helena
Bal. Santa Marta 
Barranco Alto
Benfica
Britânia
Califórnia
Capricórnio 
Caputera 
Casa Branca
Centro
Cidade Jardim
Costa Nova
Estrela Dalva
Flecheiras
Gaivotas
Getuba
Golfinho 
Indaiá
Ipiranga
Jaqueira
Jaragua
Jaraguazinho
Jd Brasil
Jd do Sol
Jd Forest
Jd Horto
Jd Itauna
Jd Maristela
Jd Primavera
Jd Progresso
Jd Terralão
Joamar
Jd Rio Santos

9
1
3
2
54
3
8
8
7
15
11
34
17
2
10
1
47
6
22
48
2
17
19
18
1
5
2
1
4
2
12
6
1
2
7
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Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/projeto 
aprovado de 10 sobrados 
na Rua Cristovão de Barros/ 
um quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito con-
tra oferta (12) 99660-2700 
com Flávio

ALUGO Bco alto 2 
dorm R$750/ Travessão 1 
dorm R$700/ 98187 -8636

PROCURO trabalho de 
vendedora/ atendente/ ou 
vaga que estiver disponív-
el/ (12) 99737-8723

V E N D E - S E 
TRAVESSÃO SÓ 
R$55 MIL / 1 DORM SLA/
CZ /WC /QTAL INACABA-
DA TERRENO 125mts2 
F. 98187- 8636 

ALUGA-SE  sala no 
Condomínio Caraguá 
Profissional Center/ (12) 
98114-0022

VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 60 
mil e 500metros R$30 mil/ 
Tratar (12) 99118-2295 c/
José

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ Tratar Fone 
98230-0553

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  LENILSON

O DOUTOR ANDREQUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele 
conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação 
de USUCAPIÃO  movida por PAULA MACHADO KINKER e  ANA 
TERRA DONNANTUONI RONDINO para constatarem a presente 
ação de usucapião processo 1001285.98.2020.8.26.0587 e para que 
chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue 
ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 
15 dias, para que apresentem contestação, sob pena de  confissão e 
revelia, do imóvel abaixo descrito: ‘’ : “Um terreno situado  na Praia de 
Boiçucanga- São Sebastião, medindo nove (9,00)  metros de  frente 
para  a servidão da passagem  da Travessa Bruno Scarpa, por vinte 
e três (23:00) metros da frente aos fundos de ambos os lados, sendo 
que  do lado direito confronta com  Elenildo Tavares da Silva, do lado 
esquerdo com José Alves dos Santos e nos fundos com a Sabesp, 
encerrando ai uma área total  de  206,84 mts2 ( duzentos e seis met-
ros e oitenta e quatro centímetros quadrados).

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1006960-72.2017.8.26.0126O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, 
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Nome da Parte Terceira Se-
lecionada \<\< Informação indisponível \>\>, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Reginaldo de Siqueira Porto ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando LOTE nº 28, da Quadra L, no bairro Massagua-
çu, Caraguatatuba/SP., cadastrado no R.I sob a matrícula nº 35.662, 
junto a Prefeitura de Caraguatatuba sob nº 08.076.028. Inicia-se a de-
scrição deste perímetro no ponto P1, cravado na divisa do imóvel ca-
dastrado sob nº 08.076.027, em frente à Rua Cesar Corrêa Amarantes, 
distante 127,70m do ponto de intersecção formado pelo alinhamento 
da Rua Cesar Corrêa Amarantes com a Rua Professora Antônia Car-
lota Gomes, estando o ponto P1 inserido nas coordenadas referidas 
ao sistema UTM( universal transversa de mercator) N7391244.817 e 
E:465506.452; dai segue com os seguintes azimutes e distâncias: do 
ponto P1 ao ponto P2, 319º08’28” e 10,00m; do ponto P2 ao ponto P3, 
49º08’28” e 30,00m; do ponto P3 ao ponto P4, 139º08’28”e 10,00 m; 
do ponto P1, 229º08’28”e 30,00m, encerrando uma área total de 300 
m2., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona-
dos para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 23 de outubro de 2019.

Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo 
de Usucapião nº 1000282-61.2020.8.26.0247, da Vara única de Ilha-
bela, requerido por Gizelle Graciena Coutinho Mazetto.
O MM.JUIZ de Direito da Vara única de ILHABELA, Dr. Vitor Hugo 
Aquino de Oliveira, na forma da lei etc.
FAZ SABER,  aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais inter-
essados, que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usu-
capião, visando o imóvel designado como: O lote de terreno número 14 
(catorze) da quadra 24 (vinte e quatro), do loteamento “Balneário Barra 
Velha”, inscrito sob nº 50 e 55, (Lº 8-B fls, 143) localizado no Bairro da 
Barra Velha, do município de Ilhabela, desta comarca de São Sebas-
tião, medindo 15,00. (quinze metros) de frente para a rua; 15 (quinze)
m 15m00 m. (quinze metros) nos fundos onde confronta-se com a Chá-
cara nº 01; 30,00 m. (trinta) da frente aos fundos em ambos os lados, 
confrontando-se do lado direito de quem da  rua olha para o terreno 
com o lote 13; do lado esquerdo com o lote 15, encerrando uma área 
total de 450,00 m²;TRANSCRIÇÃO Nº 15.326m objeto da matrícula 
4.448 ficha 01, do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião. 
 Alegando posse mansa e  pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expedindo-se o presente edital para citação  dos interessados, para 
que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias para 
contestar a ação, sendo o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado  e passado nesta cidade de  Ilhabela  28 de 
julho de 2020.

RECONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel

Venho pela presente, re-considerar alguns itens e informações trazidas no 
edital anterior datado de 31 de julho do ano corrente, neste sentido, rerrati-
fico o edital em comento, considerando as informações abaixo:
Data da Assembleia : 14 de AGOSTO de 2020 (Sexta-Feira)
Horário Primeira Chamada: 18:30h, Conforme previsto no artigo Quadra-
gésimo Primeiro da Convenção, com a presença de condôminos que rep-
resentem pelo menos ¼ do Condomínio e caso não haja o quórum regular 
ficam todos desde já convocados para
Segunda Chamada: 19:00h, devendo ser instalada validamente 
com qualquer número de presentes.
Término: 21:30h com tolerância de 30 minutos
Transmissão: Plataforma Google Meet
O LINK de acesso à assembleia virtual foi disponibilzado 
a todos os condôminos por e-mail e via aplicativo Com 
21. Em caso de qualquer eventualidade para adquirirem o 
link, basta com até 24 hs antes do início da assembleia o 
contato junto a Administradora.
ORDEM DO DIA:
A) Prestação de contas (Ordinária e Extraordinária/Obra) do ano de 2019 e
apresentação da posição financeira atual;
B) Apresentação e votação da Previsão Orçamentária ordinária e ex-
traordinária para o ano de 2020;
C) Eleição de membro do Conselho Suplente e Sub Síndico em razão da 
vacância dos referidos cargos;
D) Ratificação da contratação da Síndica profissional Sra. Patrícia Helena 
Leite Brasil;
considerando a deliberação dos conselheiros fiscais e da comissão de 
escolha do Sindico Profissional em reunião realizada no dia 23/05/2020;
E) Outros assuntos de interesses gerais a serem colocados e se necessário 
deliberação, deverão constar na ordem do dia em futura assembleia.

Procedimentos para habilitação dos condôminos e pro-
curadores:
• Conforme o Código Civil, Art. 1.335, somente os condôminos quites com 
as taxas
condominiais, poderão participar e votar na assembleia;
• Os condôminos aptos a participar poderão nomear um procurador legal 
para representá-lo,
bastando apresentar procuração particular, conforme previsto no ar-
tigo quadragésimo sexto. Contudo, para agilizar os trabalhos favor en-
caminhar com 24 hs de antecedência o instrumento de mandato, para o 
email:asscon@assconcaragua.com.br;
• Todos os itens a serem votados, bem como lista de presença, serão feitas 
através da seção do chat da plataforma google meet;
• Esclarece-se que as votações serão abertas, os votos somente serão 
computados daqueles que compareceram à Assembleia, ou seja, que 
estiverem logados e, portanto, presentes à Assembleia no momento da 
realização da votação;
• Recomendamos o acesso aos condôminos e/ou procuradores legais habil-
itados a acessarem a ferramenta de transmissão simultânea da assembleia 
com no mínimo 30 minutos de antecedência para ajustes na conexão;
• É pré-requisito do participante garantir uma estrutura adequada de internet 
e equipamentos que suportem transmissão de áudio e vídeo. Não é reco-
mendado o acesso em trânsito e/ou uso de telefonia móvel 3G/4G em razão 
de eventuais instabilidades.
Recomenda-se o uso de internet banda larga ou similar;
• O microfone será aberto ao condômino que tiver a palavra, por questão de 
ordem esse controle será feito pelo anfitrião.

Caraguatatuba, 04 de Agosto de 2020.

Atenciosamente,

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel - Patrícia Helena Leite Brasil
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PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou outra vaga que estiver 
disponível/ (12) 99737-
8723

PROCURO TRAB-
ALHO de faxineira em 
casa ou escritório / (12) 
99737-8723

Ponto Comercial c/
pq. coz. e banh/ ótimo p/ 
delivery ou lanchonete/ 
exc. localiz. (12) 99788-
5442/ 3600-7884 creci 
208279F

T R A V E S S Ã O 
R$90MIL/ 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar/ px praça/ 
fone: ZAP 98187 8636

VD casa 2 dorm/ In-
daia de Cima/ 100mts 
do Bradesco e Nikeypar/ 
dctos ok/ financia/ R$ 
260 mil/ 99622-9797 Zap

Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

ALUGO NO GAIVOTAS 
/ UM QT / BANH/ SAL/ 
COZ/ AS / 01 VAGA /R$ 
850,00  / 99620-2122

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

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ 98230-0553

Terreno Aclive! 520m 
aceita carro c/parte de 
pagto/ escr. def/ (12) 
99788-5442/ 3600-7884 
creci 208279F

VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 60 
mil e 500metros R$30 mil/ 
Tratar (12) 99118-2295 c/
José

LOTE RIO MARI-
NAS R$50MIL 360m² 
escritura definitiva/ ótimo 
local/ fone: ZAP 98187 
8636

PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628

TROCO ou VENDO 
chácara no Pouso Altinho, 
casa c/ 3 cômodos, coz., 
c/ fogão a lenha c/ chur-
rasqueira/ com pomar for-
mado / R$ 60mil / 99618-
5124 c/ Maria

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

VD ótimo lote Gol-
finho, 330mts², próx. 
Colégio Adventista/ 
Padaria/ Mercadinho/ 
Academia/ etc. dctos 
100%/ 110mil/ 99622-
9797 Zap

Ótima oport. de in-
vestimento! Kitnet c/1 
dor/ peq. coz/ banh/ gar 
descob/ espaço amplo 
p/ área gourmet/ (12) 
99788-5442/ 3600-7884 
creci 208279F
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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


