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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

A censura ainda existe Hepatites Virais
As hepatites virais são um grave 

problema de saúde pública no Brasil e 
no mundo. Trata-se de uma infecção que 
atinge o fígado, causando alterações le-
ves, moderadas ou graves. Na maioria 
das vezes são infecções silenciosas, ou 
seja, não apresentam sintomas. Entretan-
to, quando presentes, elas podem se ma-
nifestar como: cansaço, febre, mal-estar, 
tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, 
pele e olhos amarelados, urina escura e 
fezes claras. 

No Brasil, as hepatites virais mais 
comuns são causadas pelos vírus A, B e 
C.

As infecções causadas pelos vírus 
das hepatites B ou C frequentemente se 
tornam crônicas. Contudo, por nem sem-
pre apresentarem sintomas, grande parte 
das pessoas desconhecem ter a infecção. 
Isso faz com que a doença possa evoluir 
por décadas sem o devido diagnóstico. O 
avanço da infecção compromete o fíga-
do, sendo causa de fibrose avançada ou 
de cirrose, que podem levar ao desen-
volvimento de câncer e à necessidade de 
transplante do órgão.

O impacto dessas infecções acar-
reta aproximadamente 1,4 milhões de 
mortes anualmente no mundo, seja por 
infecção aguda, câncer hepático ou cirro-
se associada às hepatites. A taxa de mor-
talidade da hepatite C, por exemplo, pode 
ser comparada às do HIV e tuberculose.

Atualmente, existem testes rápidos 
para a detecção da infecção pelos vírus B 
ou C, que estão disponíveis no SUS para 
toda a população. Todas as pessoas pre-
cisam ser testadas pelo menos uma vez 
na vida para esses tipos de hepatite. Po-
pulações mais vulneráveis precisam ser 
testadas periodicamente, principalmente 
as gestantes

HEPATITE B
Formas de transmissão

O HBV (Vírus da Hepatite B) 
pode sobreviver por períodos maior fora 
do corpo e tem maior potencial de infec-
ção que os vírus da hepatite C (HCV) 
e da imunodeficiência humana (HIV), 
em indivíduos suscetíveis. As principais 
formas de transmissão são: 1) Relações 
sexuais sem preservativo com uma pes-
soa infectada; 2) Da mãe infectada para 

o filho, durante a gestação e o parto; 3) 
Compartilhamento de material para uso 
de drogas (seringas, agulhas, cachimbos); 
4) Compartilhamento de materiais de hi-
giene pessoal (lâminas de barbear e depi-
lar, escovas de dente, alicates de unha ou 
outros objetos que furam ou cortam); 5) 
Na confecção de tatuagem e colocação de 
piercings, procedimentos odontológicos 
ou cirúrgicos que não atendam às normas 
de biossegurança; 6) Por contato próximo 
de pessoa a pessoa (presumivelmente por 
cortes, feridas e soluções de continuida-
de); 7) Transfusão de sangue (mais rela-
cionadas ao período anterior a 1993).

Quais são os sinais e sintomas?
Os sinais e sintomas, quando pre-

sentes, são comuns às demais doenças 
crônicas do fígado e costumam manifes-
tar-se apenas em fases mais avançadas da 
doença, na forma de cansaço, tontura, en-
joo e/ou vômitos, febre e dor abdominal. 
A ocorrência de pele e olhos amarelados 
é observada em menos de um terço dos 
pacientes com hepatite B.

Como é o diagnóstico?
A presença do HBsAg na amostra 

de sangue do paciente estabelece o diag-
nóstico de hepatite B. A infecção crônica 
é definida pela presença do HBsAg rea-
gente por pelo menos seis meses (TER-
RAULT et al., 2018; SARIN et al., 2016). 
O Ministério da Saúde distribui testes 
rápidos (TR) na rede pública de saúde 
desde 2011. 

Tratamento
Após o resultado positivo e confir-

mação, o tratamento será realizado com 
antivirais específicos, disponibilizados 
no SUS, de acordo com o Protocolo Clí-
nico e Diretrizes Terapêuticas para Hepa-
tite B e Coinfecções (PCDT Hepatite B). 
Além do uso de medicamentos, quando 
necessários, é importante que se evite o 
consumo de bebidas alcoólicas. Os tra-
tamentos disponíveis atualmente não 
curam a infecção pelo vírus da hepatite 
B, mas podem retardar a progressão da 
cirrose, reduzir a incidência de câncer de 
fígado e melhorar a sobrevida em longo 
prazo.

Continua na próxima edição

Dica de Saúde
      por Luciana Fadel Locatelli Lobato 
mailto:fadelluciana@gmail.com (12) 99704-3654 Whatsapp

Após a lamentável decisão judi-
cial, que proibiu no último fim de sema-
na, a Rede Globo de veicular matéria so-
bre as rachadinhas praticadas por um dos 
filhos do atual presidente, publico esse 
texto apenas como fato histórico para 
que possamos refletir.

A censura no Brasil, tanto cultu-
ral como política, ocorreu durante todo o 
período após a colonização do país.  

Embora a maioria da censura es-
tatal tenha terminado pouco antes do 
período da redemocratização que come-
çou em 1974, o Brasil ainda experimenta 
uma pequena quantidade de censura não 
oficial hoje.

Durante a ditadura militar inicia-
da com o golpe em 1º de abril de 1964, 
todas as formas de perseguição são in-
tensificadas, além de outras serem ela-
boradas. 

A legislação atual restringe a li-
berdade de expressão em relação ao ra-
cismo, tipificado como crime, e a Cons-
tituição atual, promulgada em 1988, 
proíbe o anonimato embora a liberdade 
de expressão seja cumprida.

Após a promulgação do AI-5, 
todo e qualquer veículo de comunica-
ção deveria ter a sua pauta previamente 
aprovada e sujeita a inspeção local por 
agentes autorizados. 

Obviamente, muitos materiais fo-
ram censurados. As equipes envolvidas, 
impossibilitadas de publicar maiores 
esclarecimentos, tomavam medidas di-
versas. Algumas publicações impressas 
simplesmente deixavam trechos inteiros 
em branco. 

Outros, publicavam receitas culi-
nárias estranhas, que nunca resultavam 
no alimento proposto por elas. Além de 
protestar contra a falta de liberdade de 
imprensa, tentava-se fazer com que a po-
pulação brasileira passasse a desconfiar 
das torturas e mortes por motivos políti-
cos, desconhecidas pela maioria. 

A violência do Estado era notada 
nos confrontos policiais e em conhecidos 
que desapareciam, mas, não era possível 
a muitos imaginar as proporções reais 
de tudo isso. Aparentemente, o silêncio 
imposto em relação às torturas era para 
que menos pessoas se revoltassem e a si-
tuação se tornasse, então, incontrolável.

Além de censurar as torturas, mui-
tas outras coisas também não poderiam 
ser veiculadas. Em 15 de setembro de 
1972, o seguinte telegrama exemplifica-
dor foi recebido pelo diretor da sucursal 
de Brasília do jornal O Estado de S. Pau-
lo

De ordem do senhor ministro da 
Justiça fica expressamente proibida a 
publicação de: notícias, comentários, en-
trevistas ou critérios de qualquer nature-
za, abertura política ou democratização 
ou assuntos correlatos, anistia a cassados 
ou revisão parcial de seus processos, crí-
ticas ou comentários ou editoriais desfa-
voráveis sobre a situação econômico-fi-
nanceira, ou problema sucessório e suas 
implicações. 

As ordens acima transmitidas atin-
gem quaisquer pessoas, inclusive as que 
já foram ministros de Estado ou ocupa-
ram altas posições ou funções em quais-
quer atividades públicas. Fica igual-
mente proibida pelo senhor ministro da 
Justiça a entrevista de Roberto Campos. 

Dessa forma, a imagem de uma 
estabilidade política e de uma nação que 
prosperava era mantida.

Além da resistência ora camufla-
da, ora explícita da imprensa, artistas 
vinculados à produção musical encontra-
ram como forma de protesto e denúncia 
compor obras que possuíssem duplo sen-
tido, tentando alertar aos mais atentos, 
e tentando despistar a atenção dos mili-
tares, que geralmente descobriam que a 
música se tratava de uma crítica a eles 
apenas após a aprovação e sucesso entre 
o público das mesmas. 

Um dos exemplos mais marcantes 
do jogo linguístico e musical presentes 
do período é a música Cálice, composta 
por Chico Buarque e Gilberto Gil. Além 
do título da composição ter som idêntico 
à expressão Cale-se, seus versos pode-
riam ser confundidos com uma divaga-
ção religiosa, tal como no trecho trans-
crito a seguir.

“Pai, afasta de mim esse cálice
De vinho tinto e de sangue
Como beber dessa bebida amarga
Tragar a dor, engolir a labuta
Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta”
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Mateus Veneziani deverá ser o nome 
escolhido na convenção do PSDB

Na tarde desta 
terça-feira (08/09), li-
deranças do partido tu-
cano estiveram reuni-
das com o ex-prefeito 
Antonio Carlos da Silva 
e ficou pré definido o 
nome de seu filho mais 
novo, Mateus Veneziani 
da Silva (PSDB) para 
pré candidato a prefei-
to e Sérgio Braz (PSL) 
como pré candidato a 
vice-prefeito.

Mateus assumiu 
em 2019 a coordena-
ção regional do PSDB 
e Sérgio Braz como se-
cretário. Na sessão de 
câmara da última terça-
-feira os vereadores da 
bancada do PSDB co-
memoraram a escolha 
do nome e disseram que 
o ex-prefeito Antonio 
Carlos continuará com 
recurso para que consi-
ga reverter a ação contra 
ele, que o impediria de 
sair como candidato a 
prefeitura da cidade.

Processo
Os desembarga-

dores do Tribunal de 
Justiça (TJ) de São Pau-
lo rejeitaram no dia 10 
de agosto, por 7 votos a 
zero, o recurso de Anto-
nio Carlos, referente à 
condenação por contra-
tação irregular de em-
presa para fornecimento 
da merenda escolar na 
rede municipal.

Em 2002, Antônio 
Carlos teria contratado 
a companhia Nutriplus 
Alimentação e Tecno-
logia Ltda, em caráter 
emergencial, para não 
interromper o forneci-
mento da merenda du-
rante o processo de lici-
tação. Porém, conforme 
o Ministério Público, o 
caráter emergencial não 
foi provado, caracteri-
zando o ato de impro-
bidade administrativa, 
uma vez que antes da 
terceirização, a alimen-
tação dos estudantes era 
preparada por servido-
res públicos, que segun-
do o documento, conti-
nuaram com a função 
de preparar a merenda 

mesmo após a entrada 
da empresa.

Convenção
O PSDB deverá 

realizar suas conven-
ções na quarta-feira (16) 
junto com os partidos de 
apoio; CIDADANIA, 
PATRIOTAS e o partido 
do vice PSL.

Conheça os 
Pré Candidatos

No Facebbok da 
Rádio Antena 8 FM as 
entrevistas concedidas 
por todos os pré candi-
datos ao cargo de pre-
feito de Caraguatatuba  
e São Sebastião podem 
ser assistidas.

Prefeitura de Caraguatatuba obteve 
junto ao Poder Judiciário 

descongelamento de área no Massaguaçu
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba obteve legal-
mente, o descongelamento 
do núcleo Benedito Serafim, 
no bairro Massaguaçu. A 
área estava congelada desde 
2010.

Após solicitação do 
prefeito Aguilar Junior foi 
deferido o pedido de descon-
gelamento do núcleo para 
fins de regularização fundiá-
ria e implantação da infraes-
trutura em 58 imóveis.

A Sabesp já iniciou 
as obras da rede para a liga-
ção de água individual e até 
a semana que vem já estarão 
concluídas. 

As guias de empla-

camento já foram liberadas 
pela Secretaria de Urbanis-
mo para os moradores que 
já tinham protocolado reque-
rimento de Regularização 
Fundiária e os ofícios foram 
entregues aos moradores. As 
pessoas que já estão com os 
ofícios podem comparecer 

na EDP para solicitar a liga-
ção de luz.

Quem ainda não en-
trou com requerimento de 
Regularização Fundiária po-
derá comparecer na Secreta-
ria de Habitação, no bairro 
Indaiá, para protocolar seu 
pedido, das 9h às 14h.

Turismo nos Bairros cadastra 
moradores do Perequê-Mirim

A Secretaria de Turis-
mo de Caraguatatuba realiza  
nesta semana, a ação ‘Turis-
mo nos Bairros’. O objetivo 
é  cadastrar cidadãos que 
produzam artesanatos, ali-
mentos, produtos gerais que 
possam se tornar atrativos 
turísticos.

A secretária de Turis-
mo, Maria Fernanda Galter 
Reis, explica que com o pro-
jeto, moradores dos bairros 
podem ter mais facilidades 
de vender seus produtos.

“Longe do centro do 
município, alguns artesãos 
ou produtores gerais encon-
tram dificuldades em vender 
seus produtos e fazer renda 
com seu trabalho. Sendo as-
sim, decidimos criar o pro-
jeto para aproximar essas 
pessoas na economia que o 
turismo leva para Caraguata-

tuba”, explica.
Para a moradora do 

bairro, Rosane Cristina de 
Paula Oliveira, 53 anos, o 
Turismo nos Bairros é uma 
excelente oportunidade. “Eu 
trabalho com artesanato há 3 
anos e estou ainda no come-
ço da minha carreira. O Tu-
rismo nos Bairros é um bom 
incentivo para os moradores 
que estão longe do centro. 
Espero que me ajude muito. 
Eu sei fazer minhas merca-

dorias, mas minha grande 
dificuldade é vender”, diz a 
moradora.

Nesta terça (8), o 
‘Turismo nos Bairros’ foi 
na sede da Fundacc, no Pe-
requê-Mirim.  Confira a pro-
gramação:

Quarta-feira (09/09) – 
EMEi / EMEF Masako Sone 
(Pegorelli)

Quinta-feira (10/09) - 
Fundacc Barranco Alto

Segunda-feira (14/09) - 
Fundacc Morro do Algodão.
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Espaço voltado para o desenvolvimento 
humano é inaugurado em Caraguatatuba

A cidade de Cara-
guatatuba, situada no lito-
ral norte paulista, foi con-
templada e presenteada 
com um espaço voltado 
para o desenvolvimento 
humano: o Núcleo Auto-
poiesis, que irá funcio-
nar de forma paralela no 
espaço físico do Institu-
to Sada Shiva, no bairro 
Martim de Sá. 

O primeiro Café 
Filosófico aconteceu 
no último sábado (05), 
inaugurando o Núcleo, e 
foi conduzido pelo ide-
alizador do Autopoiesis, 
bacharel em Psicologia, 
instrutor de yoga e funda-
dor do Sada Shiva Rogé-
rio M. G. Soares. O tema 
de lançamento do Núcleo 
Autopoiesis será Rela-
ções Sistêmicas. 

Entre os temas que 
serão abordados nos en-
contros do Núcleo Auto-
poiesis estão: Filosofia, 
Psicologia, Sociologia, 
Ecologia profunda, Fe-
minismo, Ecofeminismo, 
questões de raça, gênero e 
mulheres dentro da socie-
dade, diversidade sexual, 
entre outros. “A ideia é 

trazer um espaço de pen-
samento para Caraguata-
tuba. O objetivo é trazer 
outras vozes, cores e gê-
neros para conduzir esses 
cafés filosóficos”, detalha 
Rogério. 

Em razão da Pan-
demia, inicialmente os 
encontros presenciais 
serão realizados com 
um número reduzido 
de participantes, com 
lotação máxima de 15 
pessoas e contribuição 
espontânea. No entan-
to, os encontros serão 
simultaneamente trans-
mitidos ao vivo no Ins-
tagram do Núcleo @au-
topoiesis.nucleo 

“Propomos jor-
nadas de crescimento 
pessoal, encontros para 
debates, expressão do 
pensamento livre e fo-

mentamos experiências 
em linguagens artísti-
cas. Enfim, acreditamos 
que colocando um mon-
te de gente boa junto, 
acontecem trocas que 
nos tornam mais felizes 
e completos”, finaliza o 
idealizador do Núcleo. 

Os próximos en-
contros, debates e even-
tos do Núcleo Autopoie-
sis serão divulgados no 
site https://autopoiesis.
com.br/ 

O termo autopoiesis 
A autopoiesis sur-

ge como uma propriedade 
dos sistemas de se produ-
zirem continuamente a si 
mesmos, num processo 
autorreferente que faz com 
que todo sistema, vivo, psí-
quico ou social seja ao mes-
mo tempo produtor e produ-
to, autônomo e dependente. 

Primeiro Café Filosófico do Núcleo Autopoiesis foi inaugurado 
sábado, dia 5, no Instituto Sada Shiva no bairro Martim de Sá
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Feriado prolongado em Caraguatatuba 
teve fiscalização intensiva e multa

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba informa que, 
neste final de semana pro-
longado do Dia da Inde-
pendência, utilizou toda a 
sua estrutura de fiscaliza-
ção para atuar ao longo do 
município, com o objetivo 
de ver o cumprimento dos 
protocolos de segurança 
relacionados à pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19).

Desta forma, mais de 
610 pessoas foram aborda-
das pelas equipes de fisca-
lização das Secretarias de 
Fazenda (Comércio), Ur-
banismo (Fazenda) e Saúde 
(Vigilância Sanitária). Elas 
resultaram em 23 notifica-
ções por parte do Comér-
cio, sendo 19 em quiosques 
e quatro em restaurantes por 
não manter o distanciamen-
to entre as mesas e receber 
clientes sem máscara.

Somente nas feiras, 
as equipes de Urbanismo 
contabilizaram 239 pessoas 
sem máscaras, elas foram 
orientadas e colocaram as 
proteções. Em contraparti-
da, as que foram flagradas 
pelos fiscais da Vigilância 
Sanitária do município e do 
Estado somaram 22, todas 
multadas em R$ 524,59, to-

talizando R$ 11.540,98.

Já os fiscais de Urba-
nismo registraram 28 casos 
de perturbação de sossego 
que terminaram em cin-
co autuações de R$ 1.642 
cada, totalizando R$ 8.610.

Também foram vis-
toriados 16 veículos, sendo 
13 ônibus e três vans que 
faziam transporte de pas-
sageiros de turismo. A ação 
foi feita por agentes de trân-
sito da Secretaria de Mobi-
lidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão, junto com fiscais 
da Agência de Transportes 
do Estado de São Paulo 
(Artesp).

O resultado foi de 
19 multas aplicadas pela 
Artesp por falta de nota fis-
cal da viagem e de vistoria, 
duas multas de transporte, 
sendo uma por excesso de 
passageiro com transbordo 
dos excedentes para outro 
veículo e outra por trans-
porte clandestino remune-
rado, uma multa por falta 
de autorização de viagem 
no valor de 2000 VRM, to-
talizando R$ 7.140.

Em relação às praias, 
o prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior, destacou 

que o município fez tudo 
que estava dentro da sua 
capacidade para garantir a 
ordem. Inclusive, enviou 
ofício ao governador João 
Dória solicitando o envio 
de reforço das Polícias Mi-
litar e Civil, uma vez que a 
competência de fiscaliza-
ção das praias é do Estado. 
Porém, não foi atendido, 
diferentemente do que hou-
ve em cidades da Baixada 
Santista. 

Importante destacar 
que diferente da maioria 
das cidades do Litoral Pau-
lista, Caraguatatuba não 
conta com a Guarda Civil 
Municipal (GCM), apesar 
da criação em 2018, o pro-
cesso do concurso ainda 
está em andamento, e foi 
paralisado devido à pande-
mia da Covid-19.  “Mas, 
independentemente disso, a 
administração tenta realizar 
as ações com o que possui 
de efetivo de fiscais de saú-
de pública, comércio, ur-
banismo, trânsito e Defesa 
Civil, porém, entende que 
mais que a quantidade de 
fiscais vale o bom senso e 
discernimento de pessoas 
em relação aos riscos de 
aglomeração e a importân-
cia do uso de máscaras”.

Adolescente é 
apreendido por tráfico 

em Caraguatatuba
 Por volta das 22h 
da última segunda-feira (07), 
uma equipe do 20º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior, 
durante patrulhamento pelo 
bairro Perequê-Mirim, visua-
lizou um adolescente que ao 
perceber a presença policial 
tentou adentrar à sua residên-
cia, porém foi abordado. 
 Durante busca pes-
soal foram encontradas 14 
buchas de maconha, e em 
entrevista, o adolescente que 
já era conhecido no meio po-
licial, informou haver mais 
drogas em sua residência, in-
formando ainda, ser o respon-
sável pelo abastecimento da 
biqueira. 
 Foi realizada a bus-
ca em sua casa onde foram 
localizados mais 728 pinos de 
cocaína escondidos no quin-
tal. 

Homem é preso após 
agredir esposa em 

Caraguatatuba
 Na madrugada desta 
segunda-feira (07), uma equi-
pe do 20º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior foi aciona-
da para atender uma ocorrên-
cia de violência doméstica no 

bairro Porto Novo, e ao che-
gar ao local os policiais ouvi-
ram a vítima que informou ter 
sido agredida por seu marido, 
após o mesmo ter ingerido be-
bida alcoólica. 
 Ao entrar na resi-
dência, a equipe constatou vá-
rias manchas de sangue pelo 
chão, devido às agressões. A 
vítima foi conduzida à uni-
dade de pronto atendimento e 
o agressor foi recolhido à ca-
deia pública onde permaneceu 
à disposição da justiça.

Operação conjunta entre 
PM e Poder Público 

Municipal
	 No	 último	 final	 de	
semana prolongado entre os 
dias 04 e 07 o 20º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior, 
juntamente com órgãos do 
poder municipal de Caragua-
tatuba, mais uma vez realiza-
ram operações para coibir as 
aglomerações denominadas 
“fluxos”	e	“rolezinhos”.
 A ação contou com 
23 policiais militares de di-
versas modalidades, bem 
como com agentes de trânsito 
e Conselho Tutelar. Focou-se 
também	 na	 fiscalização	 de	
trânsito, uso de máscara em 
locais fechados (em especial 
no comércio) contribuindo 

com a Ordem Pública e o 
cumprimento das medidas sa-
nitárias para a prevenção da 
COVID-19, haja vista o gran-
de número de turistas na cida-
de devido ao feriado. Órgãos 
de Apoio: Conselho Tutelar; 
Vigilância Sanitária Estadu-
al; Vigilância Sanitária Mu-
nicipal; Trânsito Municipal; 
Fiscalização de Comércio; 
Secretaria Social; Urbanismo/ 
Comunicação, em um total de 
19	profissionais	envolvidos.

Traficante é preso em 
flagrante pela PM em 

Ilhabela
 Por volta das 13h de 
quinta-feira (03) uma equi-
pe da PM, em patrulhamento 
pela Estrada do Camarão em 
Ilhabela visualizou um indi-
víduo conduzindo uma moto-
cicleta; o mesmo ao avistar a 
equipe tentou se evadir, mas 
foi	abordado	e	identificado.
 Durante a busca pes-
soal foram encontradas com 
ele algumas porções de coca-
ína, dinheiro e um celular. O 
criminoso ainda informou aos 
policiais um local onde foram 
realizadas mais apreensões: 
29 porções de cocaína; 02 
porções maiores de cocaína; 
680,00 reais; 01 aparelho ce-
lular e 01 balança de precisão.
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MPF e PF cumprem mandados por 
fraudes na Fecomércio do Rio

Policiais federais e 
integrantes do Ministério 
Público Federal (MPF) cum-
prem hoje (9) 50 mandados 
de busca e apreensão contra 
acusados de desvios de R$ 
355 milhões na Federação 
do Comércio do Rio (Feco-
mércio RJ) e nas seções flu-
minenses do Serviço Social 
do Comércio (Sesc) e do 
Serviço de Aprendizagem 
Comercial (Senac). Os alvos 
são pessoas, escritórios de 
empresas e de advocacia.

A Operação E$quema 
S, um desdobramento da 
Lava Jato, começou a partir 
da Operação Jabuti, de 2018, 
e também usa informações 
de delação premiada do ex-
-presidente da Fecomércio 
RJ Orlando Diniz.

De acordo com o 
MPF, dos R$ 355 milhões 
gastos a pretexto de serviços 
advocatícios supostamente 
prestados à entidade, entre 
2012 e 2018, ao menos R$ 
151 milhões foram desviados 
em esquema que envolveria 
Diniz e firmas de advocacia.

Ainda segundo o 
MPF, o esquema envolvia o 
uso de contratos falsos com 
escritórios dos acusados ou 
de terceiros por eles indica-

dos, em que serviços advo-
catícios declarados não eram 
prestados, mas remunerados 
por elevados honorários por 
essas entidades representati-
vas do comércio fluminense. 
As investigações mostraram 
que as instituições desti-
naram mais de 50% de seu 
orçamento anual a contratos 
com escritórios de advoca-
cia.

Como os contratos 
eram feitos com a Fecomér-
cio RJ, entidade privada, o 
seu conteúdo e os seus paga-
mentos não eram auditados 
pelos conselhos fiscais do 
Sesc e do Senac Nacional, 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) ou pela Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU), de acordo com o 
MPF.

Os recursos do Sesc 
e Senac, no entanto, têm 

origem pública, que são re-
passados pela Receita Fede-
ral a partir de contribuições 
sobre folhas de pagamento 
de empresas comerciais para 
os Serviços investirem na 
capacitação e bem-estar de 
comerciários.

Por meio de nota, a 
Fecomércio RJ informou que 
sua atual administração, elei-
ta em abril de 2018, “está to-
talmente comprometida com 
o esclarecimento dos fatos e 
vem colaborando com as au-
toridades para que a investi-
gação possa ser realizada da 
melhor forma”.

Matéria alterada às 
11h10. Diante da dificuldade 
em conseguir posicionamen-
to dos alvos da Operação 
E$quema S, a Agência Brasil 
optou por suprimir os nomes 
dos investigados.

Agência Brasil

PF prende suspeito de manter 
plataforma de pornografia infantil em SP

A Polícia Federal 
prendeu um homem suspeito 
de manter uma plataforma de 
distribuição de imagens de 
pedofilia em Araçatuba, no 
interior de São Paulo. A polí-
cia chegou até ele a partir de 
informações repassadas pela 
Organização Internacional 
de Polícia Criminal (Inter-
pol) na França.

Segundo as investi-
gações, além de manter o 
fórum para o compartilha-
mento de vídeos e fotogra-
fias com abuso de crianças, o 
suspeito publicava material 
com ele mesmo cometendo 
diversos estupros contra me-

ninas com idades ente 5 e 12 
anos. A Polícia Federal apura 
se a filha do suspeito, um ho-
mem de 50 anos, foi uma das 
vítimas.

A partir dos depoi-
mentos do agressor e da 

análise do material apreen-
dido na casa dele, a polícia 
vai apurar se outras pessoas 
participavam dos crimes. 
Também está sendo investi-
gado se o suspeito vendia as 
imagens de abuso.

Agência Brasil

Taxa de mortalidade por covid-19 em 
Paraisópolis aumenta 240%

Após conseguir bons 
resultados no início da pan-
demia, a favela de Parai-
sópolis, segunda maior da 
capital paulista, teve um 
aumento de quase 240% na 
taxa de mortalidade por co-
vid-19 em três meses.

Em maio, no distrito 
da Vila Andrade, onde está 
localizada Paraisópolis, a 
taxa de mortes por covid-19 
era de 50 vítimas para cada 
100 mil habitantes. Em re-
lação apenas à favela, a taxa 
era de 16 mortes para cada 
100 mil. Em agosto, o ín-
dice passou para 54 óbitos 
por covid-19 a cada 100 mil 
habitantes, um aumento de 
237,5%.

O levantamento foi 
feito pelo Instituto Polis e 
pelo Laboratório Espaço 
Público e Direito à Cidade 
(LabCidade) da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Pau-
lo (USP) com base em dados 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, fornecidos por meio 
da Lei de Acesso a Informa-
ção.

A secretaria de Saú-
de, no entanto, informou por 
meio de nota que o distrito da 
Vila Andrade vem “apresen-
tando queda dos óbitos nos 
últimos meses”. Segundo o 
comunicado, foram registra-
das, até agosto, 123 mortes 
confirmadas ou suspeitas de 
covid-19, sendo que 39 das 
vítimas morreram em maio e 
oito em agosto.

A secretaria diz ainda 
que Paraisópolis está 100% 
coberta pela estratégia saú-

de da família, com 59,9 mil 
pessoas cadastradas através 
de três unidades básicas de 
saúde.

Organização 
comunitária
A comunidade da fa-

vela da zona sul paulistana, 
onde vivem cerca de 100 mil 
pessoas em 21 mil residên-
cias, organizou um sistema 
chamado de “presidentes de 
rua” no qual agentes volun-
tários eram responsáveis por 
“cuidar” de 50 casas. Esses 
voluntários reforçavam as 
instruções de isolamento so-
cial, além de apoiar a entrega 
das doações de mantimentos 
e material de higiene.

Para o médico sa-
nitarista e pesquisador do 
Instituto Polis, Jorge Kaya-
no, houve um esgotamento 
das ações comunitárias com 
o passar dos meses. “Todas 
as medidas que foram ado-
tadas acabam se esgotando 
ao longo do tempo por não 
conseguirem conter mais a 
população dentro das suas 
casas esperando acabar a 
pandemia”, aponta.

Além disso, ele des-
taca que o fluxo de doações 
tende a diminuir depois de 
algum tempo. “Não há fi-
lantropia ou poder de con-
tribuição que permaneça in-
definidamente. Precisam de 
ação complementar do setor 
público”, acrescenta.

Falta de apoio
A falta de apoio do 

Poder Público é, na avalia-
ção do médico, a principal 
razão para que, mesmo com 
uma boa contenção da pan-

demia nos primeiros meses, 
o número de mortes tenha 
crescido tanto na comunida-
de. “A ação pública poderia 
ao menos fazer uma contri-
buição efetiva para que as 
iniciativas feitas pela própria 
comunidade tivessem mais 
alcance e poder de fogo”, 
enfatiza.

A própria medida 
adotada na comunidade é, 
de acordo com o médico, 
uma reação à falta de apoio 
dos governos e da prefeitura. 
“Agora está claro que não foi 
suficiente para manter essa 
situação de baixa taxa de 
mortalidade. Isso não pode 
ser cobrado dos moradores 
de Paraisópolis”, ressalta.

Testagem e 
rastreamento
Kayano defende que 

o Sistema Único de Saúde 
(SUS) deveria ter atuado de 
forma mais enérgica, mobili-
zando os agentes da atenção 
básica em um modelo seme-
lhante ao feito no Uruguai.

No país vizinho, se-
gundo o médico, houve um 
esforço de testagem, permi-
tindo localizar as pessoas 
infectadas e fornecer condi-
ções para que elas fizessem 
o isolamento social. Além 
disso, o especialista destaca 
a importância de rastrear os 
casos, testando as pessoas 
que tiveram contato com a 
pessoa confirmada com o 
vírus.

“Isso poderia ser fei-
to em vários bairros de São 
Paulo que tem iniciativas pa-
recidas com Paraisópolis”, 
afirma.  Agência Brasil
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A celebração da união do 
casal apaixonado, Gabriela e 
Lenildo, foi digna de conto de 
fadas. Felicidades ao casal!!!
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

 09 de setembro de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Perguntar não Ofende: 
Alguém tem troco
para R$.200,00?”

 Não tente fugir dos problemas. O dia vai facilitar 
as decisões. Na paixão, o astral não poderia ser melhor. 
Arrase! Nº da Sorte 11.

 Cuidado com atritos ou conflito de interesses 
em família. Mostre maturidade emocional. Fase estável no 
romance. Nº da Sorte 13.

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

98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Vai ser duro lidar com impaciência, irritação e 
intolerância. A dois, saberá conciliar compromisso e diversão. 
Nº da Sorte 13.

 Os astros pedem para organizar melhor as suas 
coisas e tarefas. Bom final de semana para ficar juntinho de 
quem você ama. Nº da Sorte 16.

 Novos horizontes estão se abrindo na sua vida: 
aproveite! Alegria e companheirismo vão animar o romance. 
Nº da Sorte 13.

 Um desejo maior de sair e se aventurar pode 
indicar carência ou insatisfação emocional. Avalie suas 
escolhas! Nº 6 da Sorte 11.

Peixes - 20/02 à 20/03

 O astral é dos mais estimulantes na paixão. Use 
seu magnetismo para atrair o que quer. Mostre seu charme! 
Nº da Sorte 01.

 Discrição é a palavra de ordem da semana. Na 
hora da conquista, envolva seu gatinho num clima de charme 
e mistério! Nº da Sorte 31.

 O dia favorece as viagens curtas e o contato 
com gente querida, nem que seja para telefonar ou mandar 
e-mail. Nº da Sorte 16.

 Há risco de sofrer uma decepção inesperada 
no amor. Não se deixe abater por críticas, intrigas ou mal-
-entendidos, tá? Nº da Sorte 33.

 Capriche no seu visual e divirta-se! Conhecer 
lugares diferentes pode dar novo ânimo à sua vida senti-
mental! N 6 da sorte 29.

 O céu indica aborrecimento no campo afetivo. 
Podem acabar em rompimento ou reconciliação. Converse! 
Nº da Sorte 22.
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CARAGUATATUBA
Atualizado em : 14:00 09/09/2020

ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Jd Samambaia
Jd Santa Rosa
Jd Terralão
Joamar
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
Vapapesca
Verde Mar 
Vila Marcondes
Vl Atlantica
Vl N. Sra Aparecida
Local Desconhecido
Outras Cidades
TOTAL

6
2
3
2
3
4
5
53
72
64
14
42
32
100
65
33
22
2
1
62
60
21
14
1
10
64
52
17
22
70
82
1
3
3
6
6
2
1
1
261
2071

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

3
12
4
3
6
3
108
5
11
14
12
10
33
24
58
28
2
1
16
1
99
6
28
87
2
28
58
39
15
9
6
1
5
2
7
1
18
11
2
9
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  EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL 
DO DEMOCRATAS - DEM

O Presidente da Comissão Provisória do DEM – Partido Democratas – município 
de Caraguatatuba - SP, nos termos do Estatuto Partidário e da Legislação Eleito-
ral, CONVOCA os filiados a esta agremiação e demais interessados, para a Con-
venção Municipal a ser realizada no dia 11 de Setembro de 2020 (sexta-feira), as 
17:00 horas, na Rua São Benedito, 633, Centro, Caraguatatuba-SP, para delib-
erar sobre a seguinte ordem do dia:

 1. Escolha de candidato(s) na eleição majoritária e deliberação sobre 
coligação; (Discussão, deliberação e aprovação)

 2. Escolha de candidatos na eleição proporcional; (Discussão, delibera-
ção e aprovação)

 3. Escolha ou sorteio do número para candidatos na eleição proporcional 
(vereador); (Discussão, deliberação e aprovação)

 4. Demais assuntos pertinentes a eleição a ser realizada no ano de 
2020.

Caraguatatuba, 29 de Agosto de 2020.

WILLIAM XAVIER DE BRITO
PRESIDENTE COMISSÃO PROVISORIA DEM CARAGUATATUBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO 
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC

O Presidente da Comissão Provisória do PTC – Partido Trabalhista Cristão – mu-
nicípio de Caraguatatuba - SP, nos termos do Estatuto Partidário e da Legislação 
Eleitoral, CONVOCA os filiados a esta agremiação e demais interessados, para a 
Convenção Municipal a ser realizada no dia 11 de Setembro de 2020 (sexta-feira), 
as 19:00 horas, na Rua São Benedito, 633, Centro, Caraguatatuba-SP, para delib-
erar sobre a seguinte ordem do dia:

 1. Escolha de candidato(s) na eleição majoritária e deliberação sobre co-
ligação; (Discussão, deliberação e aprovação)

 2. Escolha de candidatos na eleição proporcional; (Discussão, deliberação 
e aprovação)

 3. Escolha ou sorteio do número para candidatos na eleição proporcional 
(vereador); (Discussão, deliberação e aprovação)

 4. Demais assuntos pertinentes a eleição a ser realizada no ano de 2020.

Caraguatatuba, 29 de Agosto de 2020.

LENILSON ALVES DE LIMA
PRESIDENTE COMISSÃO PROVISORIA PTC CARAGUATATUBA

MINUTA EDITAL USUCAPIÃO ELEN CRISTINA
 TOBIAS

O DOUTOR AYRTON VINDOLIN MARQUES JUNIOR, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhe-
cimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USU-
CAPIÃO movida por ELEN CRISTINA TOBIAS para constatarem a 
presente ação processo nº 1000605-16-2019.8.26.0126 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 rev-
elia, do imóvel abaixo descrito: Imóvel que faz frente para a Rua Tetsuo 
Watanabe altura do nº 800, medindo, 20:00 mts ( vinte metros) de frente, 
e do lado esquerdo que quem da Rua Olha o lote mede 25:00 (vinte e 
cinco metros) e confronta com lote 21 de Renato Bustamente Moreira; 
mede 25:00 (vinte e cinco metros) e confronta com uma Viela Municipal 
e nos fundos mede 20:00 mts ( vinte metros ) confronta com lote 18 de 
Renato Bustamente Moreira, encerrando a área de 500,00m² ( quinhen-
tos metros quadrados).

PROCURO trabalho 
de faxineira em casa e es-
critório/ Fone 98230-0553

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

ALUGA Kitnet no 
Barranco Alto R$730,00 
mobiliado para uma pes-
soa ou casal sem crian-
ças e animais. Com água, 
luz, IPTU e SKY incluso. 
Tratar (12) 99205-7829 c/
Marli

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

ALUGA Casa no B. 
Alto 2D., Sl. e coz., 1 
vaga / R$ 850,00/ Tratar 
Telefone : 3887-9306 / 
98209-8467

ATENÇÃO PAIS, RESPONSÁVEIS E 
ALUNOS DA EE. THOMAZ RIBEIRO DE 

LIMA:

Estejam atentos, a SEDUC criou canais 
para manutenção das aulas a distância. 
Para isso é necessário a atualização dos 
contatos telefônicos, e-mails e o forneci-
mento de um número celular com aces-
so a WhatsApp para o recebimento das 
atividades escolares. Não se esqueçam 
de retirar o Material Pedagógico na Sec-
retaria da escola e ter pontualidade no 

envio das atividades.
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PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (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

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-
0553VD 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



Noroeste Noroeste
New

s
Caraguatatuba, 09 de setembro de 2020  E-mail editor@noroestenews.com.br    Site - http://www.noroestenews.com.br      ANO XXIII Nº 1.163

Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


