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Impedir a liberdade de expressão 
é mais que censura é ditadura!

Liberdade de expressão é apanágio 
da natureza racional do indivíduo e é o di-
reito de qualquer um manifestar, livremen-
te, opiniões, ideias e pensamentos pesso-
ais sem medo de retaliação ou censura por 
parte do governo ou de outros membros da 
sociedade. É um conceito fundamental nas 
democracias modernas nas quais a censura 
não tem respaldo moral.

A liberdade de expressão é um di-
reito humano, protegido pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
e pelas constituições de vários países de-
mocráticos.

Segundo o artigo XIX da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos:

“Todo ser humano tem direito à li-
berdade de opinião e expressão; este direi-
to inclui a liberdade de, sem interferência, 
ter opiniões e de procurar, receber e trans-
mitir informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras”.

A maioria dos ideais políticos mo-
dernos como justiça, liberdade e o governo 
constitucional, surgiram na Grécia Antiga. 
Foram os gregos os pioneiros a lançar as 
sementes da ideia democrática, que, con-
servadas pelos filósofos da Idade Média, 
frutificaram na modernidade.

Com efeito, apenas integrantes de 
um demos (município), dirigido por um 
demarca participavam da política. Daí a 
expressão democracia, que significa go-
verno de demos. Outro ponto a ser consi-
derado que o grande número de escravos 
existentes em Atenas permitia que o tempo 
do cidadão fosse dedicado à política.

Aristóteles costumava afirmar que 
todo e qualquer trabalho manual devia ser 
executado por escravos, de forma que os 
cidadãos pudessem dispor de seu tempo 
para as atividades políticas.

Os escravos gregos realizavam ser-
viços manuais e eram tratados de forma 
benigna, podendo alcançar sua libertação 
em face de bons serviços prestados aos 
seus proprietários. O próprio Estado podia 
ter escravos, os quais exerciam funções 
menos significativas.

Convém esclarecer que a noção de 
Estado tida hoje não existia na Grécia An-
tiga. Sequer existia a noção da diferença 
entre Estado e Sociedade, até porque a so-
ciedade era o próprio Estado.

Ainda, a democracia ateniense era 
a democracia direta. Os cidadãos reuniam-
-se em Assembleia, na Ágora (praça pú-
blica), para deliberar sobre os assuntos 
mais diversos. Na Ágora, todos podiam 
expressar seus pensamentos (liberdade 
de expressão). O direito à voz era de to-
dos os cidadãos. Os cidadãos, aqueles que 
podiam participar da vida política da Po-
lis restringiam-se a um pequeno grupo de 
pessoas, mais precisamente, aos homens 
livres. Mulheres, escravos, prisioneiros e 
estrangeiros não podiam participar da vida 
política.

Por um outro lado, a existência da 
escravidão em Atenas era o que permitia 
ao homem livre ocupar-se somente da vida 
política. Isso implica dizer que a democra-
cia grega existia graças à escravidão.

O homem grego com uma forte 
consciência política, via no Estado sua ra-
zão de existir, por isso sentia necessidade 
de integrar-se na vida política.

No Brasil, desde a Constituição do 
Império havia a garantia da liberdade de 
expressão, o que foi preservado até a Cons-
tituição de 1937. Já no período conhecido 
como Estado Novo durante o governo do 
presidente Vargas, o princípio constitucio-
nal da liberdade de pensamento desapare-
ceu. Foi adotada a censura como meio de 
impedir a publicação ou a reprodução de 
determinadas informações. A censura nas-
ceu reprimindo a liberdade de expressão.

Com o período da redemocratiza-
ção, a Constituição de 1946 foi respon-
sável por colocar e assegurar, no novo 
ordenamento jurídico, a manifestação do 
pensamento. O texto constitucional dispu-
nha a livre manifestação do pensamento, 
sem dependências da censura, salvo quan-
to a espetáculos e diversões públicas, res-
pondendo cada um, por abusos cometidos, 
conforme disposição legal.

Quando Getúlio Vargas ocupou o 
poder novamente, ele se preocupou em 
editar a lei da imprensa (Lei 2083 de 1953) 
com a devida regulamentação dos crimes 
de imprensa. Em seu bojo, a lei trouxe vá-
rios defeitos, como a exacerbada repressão 
à liberdade de imprensa.

A Constituição de 1967, já promul-
gada nos governos militares, não aboliu o 
princípio da liberdade de pensamento, mas 

impôs uma delimitação que restringia sua 
aplicação, condicionando-os aos parâme-
tros da ordem pública e dos bons costumes.

A ditadura militar de 1967 restrin-
giu, ainda, a liberdade da livre manifesta-
ção do pensamento, ao impor sanções jurí-
dicas a todo aquele que abusasse do direito 
individual com o objetivo de opor-se ao 
governo. Essa disposição ficou explícita 
nos artigos 150 parágrafo 8º e 151.

“O direito a liberdade de expres-
são é caracterizado como direito da per-
sonalidade, integrante do estatuto do ser 
humano, fundamental para a concreti-
zação do princípio da dignidade da pes-
soa humana e determinada para quem o 
incorpora em especificas funções. Ele é 
garantia individual e protege a sociedade 
contra o arbítrio e as soluções de força.”

Vale ressaltar que, quando se res-
tringe a liberdade de um indivíduo, não so-
mente o direito deste é atingido, mas tam-
bém o de toda a comunidade de receber e 
debater as informações. Caracteriza-se as-
sim, que a liberdade de expressão atinge o 
indivíduo e a interação da sociedade.

Na atual Constituição Federal, pro-
mulgada em 5 de outubro de 1988, várias 
inovações foram conferidas em relação a 
liberdade de manifestação do pensamento, 
dando maior amplitude no rol de direitos 
e garantias individuais. Em todas as suas 
formas, a liberdade de expressão é um di-
reito fundamental e intransferível, ineren-
te a todas a pessoas, e um requisito para a 
existência de uma sociedade democrática.

Constituição brasileira de 1988
Art. 1º A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Fe-
deral, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:

V - o pluralismo político.
Art. 5º Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilida-
de do direito à vida, liberdade, igualdade, 
segurança e a propriedade, nos termos se-
guintes:

IV - é livre a manifestação do pen-
samento, sendo vedado o anonimato;

VIII - ninguém será privado de di-
reitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se 
as invocar para eximir-se de obrigação le-
gal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comu-
nicação, independentemente de censura ou 
licença;

Art. 220 A manifestação do pensa-
mento, a criação, a expressão e a infor-

mação, sob qualquer forma, processo ou 
veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição.

§ 2º - É vedada toda e qualquer 
censura de natureza política, ideológica e 
artística.

Liberdade de Expressão 
e a Democracia

A liberdade de expressão, sobretu-
do sobre a política e questões públicas é 
o suporte vital de qualquer democracia. 
Os governos democráticos não controlam 
o conteúdo da maior parte dos discursos 
escritos ou verbais. Assim, geralmente as 
democracias têm muitas vozes exprimindo 
ideias e opiniões diferentes e até contrá-
rias.

Segundo os teóricos da democracia, 
um debate livre e aberto resulta geralmen-
te que seja considerada a melhor opção e 
tem mais probabilidades de evitar erros 
graves. Cabe esclarecer que a aplicação da 
democracia não traz privilégios a um de-
terminado grupo específico e nem busca-
-se limitar de qualquer forma o direito de 
outrem, mas sim garantir a liberdade e di-
reitos do coletivo.

“A democracia depende de uma 
sociedade civil educada e bem informa-
da cujo acesso à informação lhe permite 
participar tão plenamente quanto pos-
sível na vida pública da sua sociedade e 
criticar funcionários do governo ou polí-
ticas insensatas e tirânicas. Os cidadãos 
e os seus representantes eleitos reconhe-
cem que a democracia depende de acesso 
mais amplo possível a ideias, dados e opi-
niões não sujeitos a censura.”

A liberdade de expressão é um di-
reito fundamental consagrado na Cons-
tituição Federal de 1988, no capítulo que 
trata dos Direitos e Garantias fundamen-
tais e funciona como um verdadeiro ter-
mômetro no Estado Democrático. Quando 
a liberdade de expressão começa a ser cer-
ceada em determinado Estado, a tendência 
é que este se torne autoritário. A liberdade 
de expressão serve como instrumento de-
cisivo de controle de atividade governa-
mental e do próprio exercício do poder. O 
princípio democrático tem um elemento 
indissociável que é a liberdade de expres-
são, em contraposição a esse elemento, 
existe a censura que representa a supres-
são do Estado democrático. A divergência 
de ideias e o direito de expressar opiniões 
não podem ser restringidos para que a ver-
dadeira democracia possa ser vivenciada.

Não entender a lei e ameaçar os que 
divergem de suas ideias, além de ignorân-
cia é um ato pacóvio de censura só visto 
em ditaduras.

Texto Básico do Wikipedia 
complementado por Cesar Jumana
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Conselho Secional da OAB SP delibera pela abertura de ação civil pública 
contra atos do Detran-SP que violam prerrogativas da Advocacia

O Conselho Secional da OAB 
SP aprovou, nesta segunda-feira (14), 
proposta para ajuizar ação civil pú-
blica contra atos praticados reitera-
damente pelo Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) 
e que trata de impedimentos ao pleno 
exercício profissional da Advocacia 
em todo o território paulista.

Os problemas enfrentados pela 
Advocacia e elencados pela Comis-
são de Direitos e Prerrogativas da 
OAB SP referem-se à indisponibili-
dade de acesso ao sistema e subsis-
temas informatizados da entidade 
estadual de trânsito; atendimento so-
mente por meio de agendamento pré-
vio e retirada de senha, inclusive para 
protocolo de documentos e petições; 
limitação de protocolos de requeri-
mento por atendimento; vedação da 
extração de cópias, vistas e carga de 
processos administrativos, sem pré-
vio agendamento; negativa de acesso 
a processos para advogado sem pro-
curação, em autos que, em regra, são 
públicos; exigência de procuração 
expedida nos últimos três meses; e 

ausência de notificação das decisões 
em recursos de penalidade de trânsi-
to, em que pese a prévia constituição 
da advogada e advogado.

“Na tentativa de sanar as limi-
tações ao exercício profissional da 
Advocacia perante o Detran-SP, ofí-
cios foram expedidos, houve tentati-
va de agendamento de reuniões, con-
tudo, não se obteve êxito na abertura 
de canal de diálogo e, tampouco, na 
solução das diversas modalidades de 
violações constatadas”, aponta a re-
latora Ana Carolina Moreira Santos, 
que é Conselheira Secional e tam-
bém Vice-Presidente da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas. Para ela, o 
objetivo é “obter do Poder Judiciário 
manifestação sobre as violações de 
prerrogativas profissionais enfrenta-
das pela Advocacia do estado”.

Segundo seu voto perante o 
Conselho Secional, “o Detran-SP 
vem obstaculizando o acesso das ad-
vogadas e dos advogados aos proces-
sos administrativos de sua competên-
cia, criando inequívocos entraves ao 

livre exercício profissional e compro-
metendo a subsistência da Advocacia 
especializada, além do processamen-
to e reconhecimento de direitos ine-
rentes às cidadãs e aos cidadãos”.

Sobre a OAB SP
A OAB SP, criada em 22 de ja-

neiro de 1932, é a maior Secional do 
País com mais de 336 mil profissio-
nais da advocacia ativos, quase 5 mil 
estagiários e 33 mil sociedades inscri-
tas. Mantém 118 comissões atuantes, 
entre permanentes e especiais, que 
desenvolvem importante trabalho de 

estudo e aperfeiçoamento da legisla-
ção, além de zelar pelo advogado (a) 
e pelos (as) cidadãos (ãs). Com 915 
postos de atendimento espalhados 
por todo o Estado, incluindo as 247 
Subseções e 228 pontos de Certifica-
ção Digital, a OAB SP promove, com 
exclusividade, a representação, defe-
sa, seleção e disciplina da advocacia. 
Ao defender a Constituição, a ordem 
jurídica do Estado Democrático de 
Direito, os direitos humanos e a jus-
tiça social, contribui com a consoli-
dação das instituições democráticas e 
da cidadania brasileira.

Câmara aprova projeto de reposição de perdas da Lei Kandir
O plenário da Câ-

mara dos Deputados 
aprovou nesta segunda-
-feira (14), por 408 vo-
tos a 9, o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 
133/2020, que trata da 
reposição de perdas de 
arrecadação dos estados 
em virtude da Lei Kan-
dir, de 1996. A matéria 
foi aprovada sem alte-
rações ao texto propos-
to pelo Senado e será 
enviada à sanção presi-
dencial.

Trata-se de um 
assunto antigo, que 
tem colocado estados e 
União em lados opos-

tos, em uma briga que 
chegou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
A polêmica existe des-
de 1996, quando a Lei 
Kandir exonerou as ex-
portações de todos os 
tributos, inclusive esta-
duais, e remeteu a uma 
outra lei complementar 
como seriam feitas as 
compensações aos esta-
dos e ao Distrito Fede-
ral.

“[O projeto] re-
sulta de acordo que 
objetiva finalizar con-
trovérsia judicial com-
plexa e duradoura entre 
os entes da Federação 

sobre compensações 
decorrentes de desone-
rações tributárias da Lei 
Kandir. Nesse contexto, 
a proposição recebeu 
tratamento excepcio-
nal, sendo dispensada 
de cumprir os requisi-
tos da LDO de 2020”, 
explicou o relator, de-
putado Lucas Redecker 
(PSDB/RS).

Para o relator, a 
proposta é aprovada 
“em bom momento”, 
em virtude das dificul-
dades financeiras de es-
tados e municípios pro-
vocados pela pandemia 
de Covid-19.

Compensação
Aprovado pelos 

senadores em novem-
bro, o projeto prevê o 
pagamento de R$ 62 bi-
lhões da União para os 
estados, a título de com-
pensação pelas perdas 
de arrecadação na época 
da Lei Kandir, de 1996. 
O acordo tem objetivo 
de fazer o ressarcimento 
de R$ 58 bilhões entre 
2020 e 2037. Os outros 
R$ 4 bilhões ficam con-
dicionados à realização 
do leilão de petróleo 
dos blocos de Atapu e 
Sépia, na Bacia de San-
tos (SP).

Entre 2020 e 2030 
serão R$ 4 bilhões ao 
ano. A partir de 2031, 
haverá uma redução de 
R$ 500 milhões ao ano 
até zerar a entrega a par-
tir de 2038.

Os estados ficarão 
com 75% dos recursos, 
e os municípios, com os 

25% restantes. Outros 
3,6 bilhões, que totali-
zaria R$ 65,5 bilhões, 
serão repassados caso a 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do 
Pacto Federativo seja 
aprovada.

Agência Brasil
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Sabin o médico que colocou vidas a frente de seus lucros
Albert Bruce Sabin foi um pes-

quisador médico, sendo mais conhe-
cido por ter desenvolvido a vacina 
para a poliomielite. A famosa goti-
nha.

Sabin nasceu em uma famí-
lia de judeus, em 1906, na cidade 
de Białystok, então parte da Rússia 
(atualmente na Polônia), e emigrou 
em 1921 para os Estados Unidos 
com sua família. Estudou medici-
na na Universidade de Nova Iorque 
e desenvolveu um intenso interesse 
em pesquisa, especialmente na área 
de doenças infecciosas.

 
Em 1931, completou o douto-

rado em medicina. Passou uma tem-
porada trabalhando em Londres em 
1934, como representante do Con-
selho Americano de Pesquisas. De 
volta aos Estados Unidos, tornou-se 
pesquisador do Instituto Rockfeller 
de Pesquisas Médicas. Nesse insti-
tuto, demonstrou o crescimento do 
vírus da poliomielite em tecidos hu-
manos.

Sabin esteve várias vezes no 
Brasil, acompanhando pessoalmen-
te o combate à poliomielite, tendo 
se casado em 1972 com a brasileira, 
Dona Heloisa Dunshee de Abran-
ches. Centenas de escolas, hospitais, 
clínicas e instituições brasileiras le-
vam o seu nome. O cientista recebeu 
do governo brasileiro, em 1967, a 
Grã-Cruz do Mérito Nacional.

Em 1946 Sabin tornou-se o líder 
de Pesquisa Pediátrica na 

Universidade de Cincinnati.
Publicou mais de 350 estudos, 

que incluem trabalhos sobre pneu-
monia, encefalite, câncer e dengue; 
foi o primeiro a isolar o vírus da den-
gue: o tipo I na área do mediterrâneo, 
durante a Segunda Guerra Mundial, 
e o tipo II na região do Pacífico.

Com a ameaça da pólio cres-
cendo, após a Segunda Guerra Mun-

dial, ele e outros pesquisadores, 
principalmente Jonas Salk em Pit-
tsburgh, iniciaram a busca por uma 
vacina para prevenir ou amenizar a 
doença. A vacina de Salk, desenvol-
vida com vírus “inativado ou morto”, 
foi testada e liberada para o uso em 
1955. Ela era eficaz na prevenção da 
maioria das complicações da pólio, 
mas não prevenia a infecção inicial 
de acontecer.

A inovação de Sabin aconteceu 
cerca de cinco anos depois, quan-
do o Serviço Público de Saúde dos 
Estados Unidos apoiou sua vacina 
com um vírus “vivo” para a pólio em 
1961. Seu produto, preparado com o 
vírus atenuado da pólio, poderia ser 
tomada oralmente, e prevenia a con-
tração da moléstia. Esta é a vacina 
que eliminou efetivamente a pólio 
em quase todo o mundo (exceto em 
alguns países na África e Ásia).

Sabin renunciou aos direitos 
de patente da vacina que criou, faci-
litando a difusão da mesma e permi-
tindo que crianças de todo o mundo 
fossem imunizadas contra a polio-
mielite, que é mais conhecida como 
paralisia infantil no Brasil.

Albert Sabin morreu de ataque 
cardíaco, aos 86 anos, em sua casa 
em Washington, em 1993. No mes-
mo ano, foi fundado naquela cidade 
o Instituto Sabin de Vacinas, a fim 
de dar prosseguimento às pesquisas 
sobre vacinas e perpetuar o legado 
construído por ele. Foi sepultado no 
Cemitério Nacional de Arlington, 
Arlington, Virgínia nos Estados Uni-
dos.

Datas que marcaram a 
erradicação da polio

1952: invenção da cadeia de frio
O Unicef desenvolve a cadeia de 

frio, um sistema de transporte no for-
necimento de vacinas que as mantém 
resfriadas – e ativas – desde o fabri-

cante até a pessoa a ser imunizada. 
Segundo a experiência de vários pa-
íses africanos e asiáticos, as vacinas 
expostas a temperaturas elevadas po-
diam se tornar inócuas.

1954–1957: Salk e Sabin criam as 
primeiras vacinas

Em 1954, a primeira vacina contra 
a pólio, desenvolvida pelo cientista e 
médico norte-americano Jonas Salk 
(1914-1955), é testada em grande es-
cala. Conhecida como “vacina mor-
ta” (IPV) por ser baseada em uma 
cepa morta do vírus, sua introdução 

desperta grande expectativa nos pa-
íses assolados por epidemias. Em 
1957, outro pesquisador americano, 
Albert Sabin (1906-1993), desen-
volve a vacina oral (OPV), obtida a 
partir de um vírus vivo atenuado. Até 
meados da década de 1960, a OPV 
acabaria substituindo em grande par-
te a vacina de Salk, pois além de pro-
porcionar plena imunidade “intes-
tinal”, é mais barata e mais fácil de 
ser administrada. Em 1998, ela seria 
adotada como a principal vacina na 
campanha mundial de erradicação da 
doença.
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crianças em uma campanha contra 
seis doenças infantis, dentre as quais 
a pólio. Imunizando 250 mil crian-
ças, esses dias de tranquilidade são a 
primeira ocasião em que combaten-
tes interrompem a luta em benefício 
de uma campanha de saúde pública. 
Também na América Latina, os Dias 
Nacionais de Vacinação contra a Pó-
lio complementam as vacinações de 
rotina, resultando em uma queda ex-
traordinária nas taxas de transmissão 
da doença. Isso leva a Organização 
Pan-Americana da Saúde, da OMS, 
a defender um programa continental 
de erradicação da pólio.

1988: Lançamento da Campanha 
Mundial para a Erradicação da Pólio

Os governos membros da Assem-
bleia Mundial de Saúde lançam a 
Campanha Mundial para a Erradica-
ção da Pólio sob a liderança da OMS, 
do Rotary International, do Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças 
(uma agência do Departamento de 
Saúde dos EUA), e do Unicef.

1990: Convenção de Direitos da 
Criança e taxa de imunização de 80%

Em 1990, a Convenção das Na-
ções Unidas sobre os Direitos da 
Criança, entre os quais está o direi-
to à saúde, torna-se lei internacio-
nal. No mesmo ano, 80% de todas 
as crianças do mundo com menos 
de dois anos de idade são imuniza-
das contra as seis principais doenças 
infantis. É uma realização colossal – 
dez anos antes, a taxa de imunização 
limitava-se a 20% – que, segundo es-
timativas, salva 2,5 milhões de vidas 
e serve de base à campanha para a 
erradicação da pólio.

1994: a pólio é declarada oficial-

1954: êxito nos testes de vacina-
ção nos EUA

Cerca de 1,7 milhão de crianças 
norte-americanas participam dos tes-
tes de campo da vacina Salk. No ano 
seguinte, elas celebram o êxito da va-
cinação e a IPV é aprovada para uso 
geral. A vacina teria papel decisivo 
no fim da difusão do vírus selvagem 
na América do Norte. Em 1954, três 
cientistas norte-americanos recebem 
o Prêmio Nobel de Fisiologia pela 
descoberta de que a pólio pode se de-
senvolver em vários tipos de tecidos, 
abrindo caminho para a fabricação 
em grande escala da vacina.

1977: a pólio nos países em de-
senvolvimento

Levantamentos realizados na 
África em 1977 mostram que os pa-
íses em desenvolvimento têm taxas 
de transmissão da pólio comparáveis 
às existentes nos países mais ricos 
antes da invenção das vacinas. No 
entanto, em meio à proliferação de 
todo tipo de doenças, muitas vezes a 
paralisia infantil passa despercebida.

1985: o Rotary junta-se à luta glo-
bal contra  a pólio

O Rotary International lança o 
programa Polio Plus com o objeti-
vo de imunizar todas as crianças do 
planeta contra a poliomielite. Para 
tanto, cerca de um milhão de rotaria-
nos iniciam em todo o mundo uma 
campanha de arrecadação de 120 mi-
lhões de dólares, um valor que, três 
anos depois, se duplicaria.

1985: primeiros dias de tranquili-
dade e o Dia Nacional de Vacinação

Durante um cessar-fogo de três 
dias na guerra civil em El Salva-
dor, guerrilheiros rebeldes vacinam 

mente erradicada das Américas
O Continente Americano é a pri-

meira das seis regiões escolhidas 
pela OMS para receber o certificado 
oficial de que estava livre do vírus 
selvagem da pólio. Em 1991, o pe-
ruano Luiz Fermin Tenório, de três 
anos de idade, foi a última vítima da 
pólio registrada no continente.

1995: último caso de pólio na 
China

Pela primeira vez, o país mais 
populoso do mundo não registra 
qualquer caso novo de pólio.
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Aguilar Junior pede ao Estado apoio 
da PM em fiscalizações e abertura 

de mais leitos no HR
Representantes das 

cidades do Litoral Norte 
se reuniram na manhã des-
ta terça-feira (15/12) para 
alinhar com o Estado as 
ações de combate ao novo 
coronavírus, principal-
mente na virada do ano.

O encontro virtu-
al teve a participação do 
prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior; da prefei-
ta de Ilhabela, Maria das 
Graças Ferreira, a Graci-
nha; e da prefeita eleita de 
Ubatuba, Flávia Pascoal. 
Também presente estava o 
secretário de Desenvolvi-
mento Regional do Esta-
do, Marco Vinholi.

Mesmo com o can-
celamento das tradicionais 
queimas de fogo e os sho-
ws de verão, os prefeitos 
temem uma migração em 
massa de turistas para esta 
temporada de verão.

Um dos pedidos do 
prefeito Aguilar Junior ao 
Estado foi a abertura de 
mais leitos no Hospital 
Regional do Litoral Norte 
(HRLN), localizado em 
Caraguatatuba.

Atualmente, a uni-
dade hospitalar funcio-
na com 20 leitos de UTI 
Adulto e 10 leitos de En-
fermaria Adulto. O pedido 
regional é que se aumen-
te a estrutura de leitos de 
UTI Adulto e de UTI Pe-
diátrica.

Além disso, os pre-
feitos pedem a abertura da 
Ala de Oncologia do HR 
para evitar que pacientes 
se desloquem diariamen-
te para outras cidades em 
busca de tratamento.

“Temos uma es-
trutura de saúde montada 
para atender a demanda da 
população de Caraguata-
tuba. O Estado precisa li-
berar mais leitos, caso os 
municípios necessitem de 
uma retaguarda de atendi-
mentos”, destaca Aguilar 
Junior.

Ele também refor-
çou ao Estado a necessi-
dade de apoio da Polícia 
Militar nas ações de fisca-
lização no município.

“Estamos lançando 
uma campanha de verão 
como forma de conscien-
tizar moradores e turistas 
sobre a necessidade do 
uso de máscara e os cui-
dados sanitários. Porém, 
precisamos do apoio da 
Polícia Militar nas fisca-
lizações. Repassamos as 
demandas ao secretário 

Marco Vinholi e aguarda-
mos uma resposta”.

Campanha

Folders serão distri-
buídos em locais de maior 
circulação de pessoas, 
assim como faixas já fo-
ram instaladas em locais 
públicos e uma campanha 
publicitária será feita na 
cidade nesta temporada de 
verão por conta do aumen-
to no número de pessoas.

Importante destacar 
que fiscalizações são fei-
tas desde o início da pan-
demia, sejam em comér-
cios em geral, shoppings, 
quiosques e de pessoas 
que circulam nas ruas e 
calçadões da cidade.

Na fiscalização, são 
adotadas ações para veri-
ficar o uso de máscaras de 
proteção facial pelos fre-
quentadores, a ocupação 
permitida, o horário de 
funcionamento, o alvará 
de funcionamento e o ní-
vel de decibéis emitido no 
ambiente.

Blitz fiscaliza motoristas de
aplicativos em Caraguatatuba

A Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Mobili-
dade Urbana e Proteção 
ao Cidadão, realizou na 
tarde desta segunda-feira 
(14/12), uma nova ação 
na Avenida Arthur Costa 
Filho (Avenida da Praia), 
no Centro, com o objetivo 
de fiscalizar motoristas de 
aplicativo que atuam na 
cidade.

Com apoio da Polí-
cia Militar, os agentes de 
trânsito abordaram os mo-
toristas para verificar se os 
mesmos transportavam os 
passageiros corretamente, 
se a cobrança estava sendo 
feita de maneira adequada 
e, principalmente, se eram 
de outras cidades.

A blitz verificou 
veículos cadastrados nos 
aplicativos Uber, 99 Táxi, 
Easy Taxi, BlaBlaCar e 
outros. Até o momento, 
201 já receberam o selo de 
credenciamento. A fisca-
lização orientou os moto-
ristas do município, ainda 
não regularizados, a acio-
narem o Canal 156 para a 
realização do cadastro.

Na ocasião foram 
abordados 12 veículos, 
sendo dois autuados por 
infringir o Decreto Muni-
cipal 1.297/2020, não es-
tarem cadastrados no 156.

Além da fiscaliza-
ção, os agentes de trânsito 
presentes no local tiraram 
dúvidas e explicaram o 
objetivo do selo e da docu-
mentação que passaram a 
ser obrigatórios para exer-
cer esse trabalho autôno-
mo na cidade.

A fiscalização é re-
alizada por toda a cidade 
e os motoristas que forem 
flagrados sem o referido 
documento estará sujeito 

à multa média no valor de 
60 VRMs (Valor de Re-
ferência do Município), 
equivalente a R$ 214,20.

De acordo com a 
Secretaria de Mobilidade 
urbana e Proteção ao Cida-
dão, as empresas respon-
sáveis pelos aplicativos 
já recebam ofício sobre o 
credenciamento dos mo-
toristas de Caraguatatuba 
e a necessidade de terem 
o selo.

A Prefeitura orien-
ta a população que fique 
atenta ao acionar um ser-
viço por aplicativo e veri-
ficar se ele tem o selo co-
locado no vidro dianteiro.

Pelo decreto, mo-
torista de aplicativo não 
pode usar nenhum disposi-
tivo que indique ser pres-
tador desse tipo de serviço, 
como letreiro luminoso, 
não pode colocar bandei-
ras de cartões e pegar pas-
sageiros sem ser acionado 
pelo celular.

Cadastro
De acordo com as 

exigências estabelecidas 
no Decreto nº 1.297, o ca-
dastro dos motoristas só 
será possível se atenderem 
aos seguintes requisitos:

I – possuir carteira 
profissional de habilitação 
categorias “B” ou superior 
com autorização para exer-
cer atividade remunerada;

II – comprovar a 
aprovação em curso de 
formação, o qual poderá 
ser realizado em qualquer 

CFC, empresas credencia-
das ou pelos próprios apli-
cativos;

III – apresentar cer-
tidão negativa de antece-
dentes criminais;

IV – estar inscrito 
como contribuinte indivi-
dual no Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social 
(INSS), nos termos da alí-
nea h do inciso V do art. 
11 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991;

V – comprovar a 
contratação de seguro de 
Acidente Pessoais a Passa-
geiros (APP) e de Seguro 
Obrigatório de Danos Pes-
soais causados por Veícu-
los Automotores de Vias 
Terrestres – DPVAT;

VI – operar veícu-
lo motorizado com até 10 
(dez) anos de fabricação e 
com capacidade de até 7 
(sete) lugares;

VII – manter em dia 
o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV);

VIII – comprovar 
residência no Município 
de Caraguatatuba por mais 
de 6 (seis) meses;

e IX – comprovar 
cadastro no Município 
como motorista autôno-
mo.

De acordo com a 
Secretaria de Mobilida-
de Urbana, mais de 100 
veículos de aplicativo es-
tão regularizados e com o 
selo.
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Inscrições para seleção online de 
estágio na Prefeitura de Caraguatatuba 

terminam nesta quinta-feira 
Alunos de 28 cursos 

têm até a próxima quinta-feira 
(17/12) para se inscrever no 
Processo Seletivo Para Qua-
dro de Reserva e Contratação 
de Estagiários da Prefeitura 
de Caraguatatuba, no site do 
Centro de Integração Empresa-
-Escola (Ciee).

Estudantes de ensi-
nos superior, técnico e médio 
(com formação de Guarda 
Mirim) devem se cadastrar 
para seleção até às 12h do 
dia 17 de dezembro pelo site 
ht tps: / /portal .c iee.org.br/ 
(“Estudantes”/“Processos Se-
letivos”/ “Logotipo da Prefei-
tura de Caraguatatuba”).  Após 
o cadastro no site, os alunos es-
tão aptos para fazer uma prova 
online com o “login” e senha 
cadastrados durante todo o pe-
ríodo de inscrições.

Ao logar no sistema 
de acesso a prova, o candida-
to receberá via SMS ou e-mail 
o código de confirmação para 
liberação do acesso à prova 
on-line. Quem tiver dificulda-
des no recebimento do código 
deverá enviar e-mail para cara-
guatatuba.atende@ciee.ong.br, 
antes do término das inscrições 
(17/12), relatando o problema.

O Edital 001/2020 do 
Processo Seletivo Para Quadro 
de Reserva e Contratação de 
Estagiários está disponível na 
edição do dia 27 de novembro 
do Diário Oficial Eletrônico do 
Município (Edital 421).

Cursos – No nível supe-
rior, as oportunidades são para 
estudantes a partir do 1º semes-
tre de Administração, Análise 
e Desenvolvimento de Siste-
mas, Arquitetura e Urbanis-
mo, Ciência da Computação, 
Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Direito, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, En-
genharia de Software, Gestão 
da Tecnologia da Informação, 
Gestão de Recursos Huma-
nos, Gestão Empresarial, Jor-
nalismo, Nutrição, Pedagogia, 
Processos Gerenciais, Publici-
dade e Propaganda, Redes de 
Computadores, Serviço Social, 
Sistemas de Informação e 5º 
semestre de Educação Física 
(bacharelado); além dos cursos 
técnicos de Informática p/ In-
ternet, Administração e Segu-
rança do Trabalho. Há chances 
para os alunos do 1º e 2º anos 
de Ensino Médio, com forma-
ção no curso de Guarda Mirim.

Para fazer a inscrição 
o estudante deve ser maior 
de 16 anos e morar em Cara-
guatatuba. O valor da bolsa-
-auxílio é de R$ 1.045 (um 
salário mínimo/ previsão de R$ 
1.088 a partir de 1º janeiro de 
2021) para estagiários de ensi-
no superior e técnico, e de R$ 
627,00 (60% do salário míni-
mo/ previsão de R$ 652 a partir 
de 1º janeiro de 2021) para os 
alunos do ensino médio, com 
direito a vale-transporte, para 
ambos os cursos. A carga ho-
rária varia entre 25 e 30 horas/
semanais, conforme o nível de 
escolaridade.

A prova será compos-
ta de 10 questões de múltipla 
escolha, com quatro alternati-
vas cada uma, e dois minutos 
para resposta. O conteúdo dos 
cursos técnicos e ensino mé-
dio reúne cinco perguntas de 
Língua Portuguesa e cinco de 
Conhecimentos Gerais (Meio 
Ambiente e Cidadania: proble-
mas, políticas públicas, aspec-
tos locais e globais/História e 
Geografia/Atualidades, Res-
ponsabilidade Social).

Os testes de nível uni-
versitário envolvem 10 ques-
tionamentos de Língua Portu-
guesa e Conhecimentos Gerais 
(Meio Ambiente e Cidadania: 

problemas, políticas públicas, 
aspectos locais e globais/His-
tória e Geografia/ Cultura e 
Sociedade: música, literatura, 
rádio, cinema e televisão/Atu-
alidades, Responsabilidade 
Social), com cinco perguntas 
para cada tema. A publicação 
do gabarito provisório ocorre 
no dia 18 de dezembro. O re-
sultado definitivo sai no dia 29 
de janeiro de 2021.

A seleção é para a 
formação de um cadastro de 
reserva de alunos dos cursos, 
que serão convocados para 
atuar nas secretarias munici-
pais conforme a necessidade 
da administração pública. O 
processo seletivo terá validade 
de 12 meses a partir da publi-
cação da classificação definiti-
va, no Diário Oficial, podendo 
a critério da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Balneária de 
Caraguatatuba, ser renovado 
por mais um ano.

O Departamento de Re-
cursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração 
está localizado na Av. Frei Pa-
cífico Wagner, 985 – Centro.  
O atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 9h30 às 
14h30. Mais informações pelo 
telefone (12) 3886-3700/3701 
ou pelo e-mail caraguatatuba.
atende@ciee.ong.br.

Processo Seletivo Para 
Quadro de Reserva e 

Contratação de Estagiários
Inscrições: Até às 12h do dia 
17 de dezembro (quint-feira), 
no link https://portal.ciee.org.
br/estudantes/processos-seleti-
vos-especiais/orgaos-publicos/
Informações: Departamento 
de RH da Secretaria Municipal 
de Administração
Horário: 9h30 às 14h30
Endereço: Av. Frei Pacífico 
Wagner, 985 – Centro
Informações: (12) 3886-
3700/3701

Homem é morto a tiros 
em Caraguatatuba

 Um homem foi mor-
to na noite de sexta-feira (11), 
no bairro Pegorelli, quando se 
encontrava nas proximidades 
de um conjunto habitacional 
existente no bairro.
 A vítima foi atingi-
da por disparos de arma de 
fogo que acertaram seu tórax 
e queixo. A Polícia Civil irá 
investigar.

Homem é preso por 
embriaguez em 
São Sebastião

 Um homem foi pre-
so por embriaguez pela Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
de São Sebastião, na noite do 
último domingo (13), em um 
estabelecimento comercial, 
região central.

 De acordo com a 
GCM, o rapaz consumiu co-
mida e bebida em um restau-
rante da Rua da Praia, saindo 
do estabelecimento sem pagar 
a conta. O proprietário acio-

nou a GCM, via 153, e ho-
mem foi abordado em seu ve-
ículo, onde foram encontradas 
garrafas e latas de cervejas.  
 

Ele resistiu à prisão 
e ainda tentou fugir fazendo 
manobras perigosas na con-
dução do veículo, mas acabou 
preso em flagrante e levado à 
delegacia de polícia.

PM prende trio em 
flagrante com drogas 

em Ilhabela
 Na noite de segun-
da-feira (14), a Polícia Militar 
recebeu uma denúncia de que 
traficantes estariam trazendo 
pelo mar, grande quantidade 
de drogas para o município. 
 Os policiais se diri-
giram à orla, onde abordaram 
três indivíduos, e em revista 
pessoal, foi encontrado com 
um deles em sua mochila, 
três tijolos de maconha, uma 
porção bruta de cocaína, além 
de R$ 85,00; já com os outros 
dois, em uma mala de viagem 

que transportavam, mais 13 
tijolos de maconha e um tijolo 
de skank.   
 Foram apreendi-
dos: 14,076kg de maconha, 
0,773kg de Skank, 0,203kg de 
cocaína, R$ 85,00 e 03 celula-
res. O trio foi encaminhado à 
delegacia da cidade.

PM apreende 
adolescente com 

drogas em Caraguá
 Na tarde de quarta-
-feira (09), uma equipe da 
Polícia Militar do Interior, 
durante patrulhamento pelo 
Residencial Nova Caraguá I, 
avistou 03 indivíduos que uti-
lizaram fogos de artifício para 
avisar ao tráfico a chegada da 
polícia.
 Os indivíduos em-
preenderam fuga, porém foi 
abordado um adolescente e 
com ele foram encontradas 03 
porções de maconha. O jovem 
foi apreendido e permaneceu 
à disposição da justiça.
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Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

178 munícipes acessaram a página da 
audiência pública eletrônica da LOA 2021

Mais de 300 pessoas acompanharam ao vivo
A segunda audiên-

cia pública referente ao 
projeto da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) do ano 
de 2021 foi realizada nesta 
segunda-feira e a primeira 
reunião aconteceu na últi-
ma sexta-feira. Realizada 
de forma eletrônica e por 
videoconferência, mais de 
178 pessoas acessaram a 
página.

Toda a população 
do município de Caragua-
tatuba teve a oportunidade 
de participar da audiência 
pública até o último mo-
mento da reunião desta se-
gunda-feira. Desde quarta-
-feira, 09 de dezembro, foi 
disponibilizado um link no 
site: www.camaracaragua.
sp.gov.br, com o projeto 
na íntegra: 

h t tps : / /www.ca -
maracaragua.sp.gov.br/
img_up/ldo_2021.pdf e 
um formulário em que to-
dos podiam deixar seu co-
mentário ou sugestão: ht-
tps://www.camaracaragua.
sp.gov.br/loa2021#.

A efetiva partici-
pação dos munícipes se 
deu por meio de envio 
de sugestões e dúvidas 
previamente enviadas ou 
durante a realização das 
audiências, por meio do 
formulário disponível no 
site da Câmara. Nas duas 
audiências, tivemos 18 
questionamentos ou su-
gestões, que foram lidos e 
respondidos por servido-
res responsáveis do Poder 
Executivo.

Somando as duas 
audiências realizadas pela 
Câmara, mais de 300 pes-
soas assistiram a trans-
missão ao vivo, podendo, 
conforme acompanhava a 
reunião, entrar no site do 
Legislativo Municipal e 
formular seu questiona-
mento.

A LOA estima as 
receitas e fixa as despesas 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba para o exercício 
seguinte, observando as 
prioridades contidas no 
Plano Plurianual (PPA) e 
as metas previstas na Lei 

de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO).

O projeto prevê a re-
ceita de R$ 1.008.544.742,00 
(um bilhão, oito milhões, 
quinhentos e quarenta e 
quatro mil e setecentos e 
quarenta e dois reais) para o 
próximo ano. R$ 267,59 mi-
lhões para Educação (27%) 
e R$ 198,56 milhões para a 
Saúde (20%), além dos 6% 
para manutenção do Legis-
lativo. Nas outras secreta-
rias foram alocados cerca de 
R$ 513,9 milhões. 

A audiência pública 
eletrônica acontece por meio 
do ato da mesa nº 155/2020, 
de 04 de dezembro de 2020, 
que dispõe sobre a regula-
mentação das audiências 
públicas do Poder Legisla-
tivo de Caraguatatuba e dá 
outras providências.

As audiências pú-
blicas puderam ser acom-
panhadas ao vivo pelo site, 
facebook e youtube da Câ-
mara Municipal.

Sessão de prestação de contas não 
é realizada por falta de quórum

Marcada para acon-
tecer nesta terça-feira, 15 de 
dezembro, a 46ª sessão or-
dinária do ano, com a pres-
tação de contas do Prefeito 
Municipal, Aguilar Junior, 
não foi realizada por falta de 
quórum.

De acordo com o 
artigo 92 do regimento in-
terno, as sessões da Câmara 
só podem ser abertas com a 
presença de, no mínimo, a 
maioria absoluta dos mem-
bros da Câmara.

Estiveram presentes 

na sessão apenas sete ve-
readores: Francisco Carlos 
Marcelino (Carlinhos da Far-
mácia) – presidente; Agui-
naldo Pereira da Silva Santos 
(Aguinaldo Butiá); Aurimar 
Mansano; João Silva de 
Paula Ferreira (De Paula); 
Oswaldo Pimenta de Mello 
Neto (China); Renato Lei-
te Carrijo de Aguilar (Tato 
Aguilar) e Vilma Teixeira de 
Oliveira Santos.

A sessão de prestação 
de contas se faz necessária 
em respeito ao inciso VII, 

artigo 49 da Lei Orgânica 
Municipal (LOM), que de-
termina a prestação de con-
tas em relação ao trabalho 
realizado no ano pelo Chefe 
do Executivo.

Ao contrário dos ou-
tros anos, em que o prefeito 
comparecia a sede do Poder 
Legislativo, excepcional-
mente neste ano a participa-
ção seria por meio de video-
conferência, modalidade que 
a Câmara implantou durante 
a pandemia, em respeito as 
recomendações das autori-
dades de saúde.

Marinha inicia Operação Verão 
para reduzir acidentes marítimos em 

 São Sebastião
A Delegacia da Capi-

tania dos Portos em São Se-
bastião (DelSSebastião) ini-
ciou, na segunda-feira (14), a 
“Operação Verão 2020/2021 
– Todos por uma navegação 
segura”, que seguirá até o dia 
16 de março de 2021.

O objetivo é inten-
sificar as ações de Inspeção 
Naval nas áreas de maior 
concentração de embarca-
ções, como lanchas e motos 
aquáticas, e assim reduzir o 
número de acidentes de na-
vegação.

Serão feitas orien-
tação e fiscalização com 
relação à habilitação dos 
condutores, regularidade da 
documentação de registro 
das embarcações; além de 
conferência da existência e 
validade de itens de seguran-
ça e salvatagem (extintores 
de incêndio, coletes salva-
-vidas, boias, luzes de nave-
gação, etc). Haverá ainda o 
uso de etilômetros para coi-
bir a navegação sob efeito de 
bebidas alcoólicas.

A DelSSebastião so-
licita que todos os cidadãos 
auxiliem nas fiscalizações do 
tráfego aquaviário. Em caso 
de constatação de irregula-
ridade com as embarcações 
– como manobras perigosas, 
falta de itens de segurança, 
condutores alcoolizados, 
problemas com coletes sal-

va-vidas ou na habilitação 
dos condutores – é possível 
denunciar pelo telefone (12) 
3892-1550 ou (12) 3892-
1555, ou ainda pelo e-mail: 
delssebastiao.secom@mari-
nha.mil.br .

Para emergências 
náuticas a Marinha do Brasil 
disponibiliza o número 185.

Confira algumas re-
comendações da Capitania 
dos Portos para a segurança 
de navegação:

• Estar atento e vigilante du-
rante a navegação;

• Navegar a mais de 200 me-
tros de distância da praia;

• Portar sua habilitação e os 
documentos obrigatórios;

• Conduzir a embarcação 
com velocidade segura e co-
nhecer bem todos os lugares 
pelos quais irá navegar;

• Fazer manutenção preven-
tiva na embarcação;

•  Não consumir bebidas al-

coólicas enquanto estiver 
conduzindo a embarcação;

• Ficar atento à previsão do 
tempo;

• Prevenir incêndios nas em-
barcações;

• Respeitar o limite de pesso-
as a bordo e garantir a estabi-
lidade da embarcação;

• Informar o plano de nave-
gação e a lista das pessoas a 
bordo na embarcação, além 
de levar equipamentos de co-
municação;

• Calcular o consumo de 
combustível para ida e volta;

•  Quando estiver ancorado, 
não acionar os motores ou 
movimentar a embarcação 
se tiver pessoas por perto na 
água;

•   Possuir coletes salva-vidas 
para todos que estiverem a 
bordo;

•  Não poluir mares, rios e la-
gos, o lugar do lixo é no lixo.
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A princesa Valentina fez 2 
aninhos, e a mamãe Dulce 
Alexandrina preparou uma 

festa maravilhosa com o tema 
do Show da Luna, no Parque 

de diversões Trombini. 
Parabéns!!!
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HUMOR
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3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

16 de dezembro de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 O final de semana será perfeito para aperfei-
çoar o namoro. Mas um lance desgastado corre risco de 
não resistir e terminar. Nº da Sorte 31.

 Vai interagir super bem com todo mundo. Um 
carinha que você encontra sempre pode balançar seu 
coração. Nº da sorte 10.

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

 A semana pode ser meio lenta, então, não tente 
apressar as cosias. Grande sintonia com seu príncipe: é só 
curtir! Nº da sorte 14.

 Saia com a galera, sem medo de mostrar seu 
charme. Mas o amor pede cuidados: siga seus pressenti-
mentos. Nº da Sorte 24.

 Afaste o desânimo e enfrente os desafios com 
firmeza. Na paixão, discrição e privacidade serão essenciais! 
Nº da sorte 38.

 O astral estará reprimido na área afetiva. Apro-
veite para investir nos estudos e ampliar seus horizontes. 
Nº da Sorte 40.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Cuidado com atitudes precipitadas: Reflita! A 
dois, não perca a chance de aprofundar seu lance com o 
gato. Nº da Sorte 02.

 Notícias de alguém poderá deixá-la extremamen-
te feliz. O final de semana será ideal para exibir seu charme 
e se destacar. Nº da Sorte 11.

 Às vezes, é preciso finalizar um ciclo para que 
um novo e melhor comece: não tema. Exiba seu charme! 
Nº da Sorte 16.

 A ideia de namorar será mais interessante do 
que um rolinho passageiro. Seu coração vai pedir compro-
misso. Nº da Sorte 61.

 Cuidado para não investir demais nas tarefas e 
deixar seu gatinho de lado. O distanciamento pode estragar 
tudo. Nº da sorte 11.

 Não queira abraçar o mundo: calma! Bom astral 
no amor. Há chance de se reconciliar e reatar um namoro. 
Nº da Sorte 30.
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(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Caraguatatubense a Ilustríssima Senhora MARGARIDA 
MARIA MACHADO, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba.)

Autor: Ver. João Silva de Paula Ferreira  

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRE-
TO LEGISLATIVO:

Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃ CARAGUATATUBENSE a Ilustríssima Senhora MAR-
GARIDA MARIA MACHADO, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;

Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente designada 
pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

Art. 3º. – As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba própria 
do orçamento do Legislativo.

Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

          Gabinete da Presidência, 10 de dezembro de 2020.

                   Ver. Francisco Carlos Marcelino
      Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 440, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Câmara Municipal da Estância Balneária 
de Caraguatatuba

R$.175,00

(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Senhor DORIVAL DE 
PAULA JUNIOR, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba.)

Autor: Ver. Aurimar Mansano  

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRE-
TO LEGISLATIVO:

Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO CARAGUATATUBENSE ao Ilustríssimo Senhor DO-
RIVAL DE PAULA JUNIOR, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;

Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente designada 
pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

Art. 3º. – As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba própria 
do orçamento do Legislativo.

Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

          Gabinete da Presidência, 10 de dezembro de 2020.

                   Ver. Francisco Carlos Marcelino
      Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 441, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Câmara Municipal da Estância Balneária 
de Caraguatatuba

R$.175,00

(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Caraguatatubense a Ilustríssima Senhora MONICA AZNAR, 
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba.)

Autor: Ver. Aurimar Mansano  

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRE-
TO LEGISLATIVO:

Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃ CARAGUATATUBENSE a Ilustríssima Senhora MONICA 
AZNAR, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;

Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente designada 
pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

Art. 3º. – As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba própria 
do orçamento do Legislativo.

Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

          Gabinete da Presidência, 10 de dezembro de 2020.

                   Ver. Francisco Carlos Marcelino
      Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 442, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Câmara Municipal da Estância Balneária 
de Caraguatatuba

R$.175,00

EDITAL DE EXTRAVIO

PRETO & PRETO INCORPORACÃO 
LTDA, CNPJ 08.824.901/0001-00, situa-
da na Rua Um, 116 - fundos Bairro Bal-
neário Golfinhos em Caraguatatuba-SP. 
Comunica o extravio dos talonários de 
prestação de serviço do n° 01 ao n° 50, 
sobe a AIDF de número desconhecida.

PARA ANUNCIAR
LIGUE:

(12) 98128-7496
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VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 
60 mil e 500metros R$30 
mil/ Tratar (12) 99118-
2295 c/José

VD Cód: PLN 679 Praia 
das Palmeiras/ 1 dorm/ 
sala/ coz/ wc/ área serv/ 
1 vaga gar/ creci 80169-
F/ R$160 mil/ 3883-4840

TRAVESSÃO R$ 190 
mil sobrado 3 dor/ sala/ 
coz/ gar/ varanda/ ot. Lo-
cal/ Cel/Zap 98187 8636

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004825-19.2019.8.26.0126 
 
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a), Ayr-
ton Vidolin Marques Júnior na forma da Lei, etc. 
 
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, even-
tuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores. 
Que Pacs-fom Empreendimentos Ltda. Alexandre Ricardo Fa-
chini Pinto e Antonio José Fachini Pinto ajuizaram ação de USU-
CAMPIÃO, visando dois lotes de terreno sob os nº 5 e 6 da Quadra 
25 do bairro Sumaré, localizado na Avenida Castelo Branco, nº 
614, Inscrição Municipal nº 02.040.008, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estado em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo 
contestado 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 pas-
sado nesta cidades de Caraguatatuba ao 07 de outubro de 2020 

(SEMI MOBILI-
ADO) Martim de Sá 
Apto. 2 dorms. uma 
suíte/ 1 vaga gar/ duas 
sacadas e bem arejado/ 
ac. financ. bancário/ 72 
m²/ rua tranquila/ su-
permercado/ farmácia/ 
ótima localiz/ perto de 
tudo que você precisa/ 
R$ 265.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

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

CA0495 Jardim 
Gaivotas Casa em Con-
domínio/ 2 dor/ sala/ coz/ 
banh/ área gourmet/ 1 
vaga/ móveis planejados/ 
R$ 219.900,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Casa a venda  Massa-
guaçu 2 dorm. s/ 1 suíte/ 1 
banh. social/ sala/ coz/ e 
lavand/ constr. 60m²/ ter-
reno 118,75m² (4,75x25) 
R$210.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005
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Vendo Lancha 18 pés/ 
Casco Cobra, Motor 
90HP Yamaha/ 5 lugares 
+ Piloto/ Ótimo estado /12 
99630-2040

VD Cód: PLN 323 Poi-
ares 2 dorm. (s/ 2 suítes) 
3 salas/ coz/ 2 wc social/ 
churraq. e piscina/ área 
serv/ 3 vagas garagenm/ 
creci 80169-F/ R$ 380 
Mil/ 3883-4840

LOCAÇÃO Cód: PLN 
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 
salas/ coz/ área serv/ 2 
vagas garagem/ creci 
80169-F/ R$ 1.500,00/ 
3883-4840

BCO ALTO R$ 40 mil/ 
Lote 125m²/ rua calçada/ 
creche/ escolas/ merca-
do/ Cel/Zap 98187 8636

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

VD Cód: PLN 678 Pontal 
Santa Marina/ 3 dorm (s/ 3 
suítes) sala/ coz. americana/ 
área serv/ 4 vagas gar/ creci 
80169-F/ R$ 350 Mil/ 3883-
4840

VD Cód: PLN 693 Casa 
Massaguaçu 2 dorm. (s/ 1 
suíte)/ sala/ coz/ wc social/ 
área serv/
vaga gar/ creci 80169-F/ R$ 
195 Mil/ 3883-4840

JD TARUMÃ R$100mil/ 
casa NOVA 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar/ Cel/Zap 98187 
8636

Ofereço trabalho de 
garçom/  barmem/ coz-
inheiro recepção/ segu-
rança e decoração para 
bar restaurante ou hotéis 
e pousadas / James Mal-
cher contato WhatsApp 
12 99619-0442

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

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

VD Cód: PLN 616 
Jardim Gaivotas Ter-
reno 14 X 35/ Área total 
490m²/ creci 80169-F/ 
R$ 140 mil/ 3883-4840

Casa Martim de Sá 
3 dorms/ garagem p/5 
carros/ próx. à praia/ 
R$ 420.000,00/ cod 
1408/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Casa VD Golfinhos 
3 dorms (suíte) 2 va-
gas/ R$ 195.000,00/ 
ac. financ/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Apartamento Jardim 
Aruan 2 dorms/ gara-
gem/ R$ 210.000/ có-
digo 1081/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J
Condomínio-2 dorms/ 
Massaguaçu/ 190.000/ 
cod1360/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

APTO FINANCIADO 
2 dor/ sla/ coz/ wc/ R$ 
190 mil/ px ATACADÃO/ 
Cel/Zap 98187 8636

Casa Verde Mar 
2 dorms/ uma suíte/ 
R$ 240.000/ código 
1413/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Chácara no Rio Claro 
com casa 1Q/ varanda 
grande com churr/fogão 
a lenha/ terreno 15x200/ 
R$ 180 mil/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

ALUGO Sítio Pegorelli 
definitivo 30.000m² casa 
principal e caseiro pasto 
e outras benfeitorias 
no asfalto/ R$1.000,00/  
Cel/Zap 98187 8636

VD Cód: PLN 604 
Porto Novo 3 dorm/ 2 
salas/ coz/ área ser/ 
vaga gar/ creci 80169-F/ 
R$ 450 Mil/ 3883-4840

VD Cód: PLN 662 En-
seada São Sebastião 3 
dorm/ sala jantar/ sala 
estar/ coz/ área serv/ 
4 vagas gar/ creci 80169-
F/ R$ 290 Mil/ 3883-4840

CHÁCARA PEG-
ORELLI R$ 150 mil/ 
2880m²/ 100m da nova 
rodovia/ ot. Local/ 
Cel/Zap 98187 8636

Condomínio no Pon-
tal Santa Marina/ 2 suites/ 
2 vagas garagem/ código 
1330/ R$ 200.000,00/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

Sala locação/ venda 
no Centro R$ 130.000 
ou 1.100 p/ aluguel/ có-
digo 1372/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Apartamento Mas-
saguaçu 1 dorm/ com 
garagem/  R$ 185.000/ 
código 1395/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

LOCAÇÃO Cód: PLN 
643 Pontal de Santa 
Marina/ dorm/ sala/ coz/ 
área serv/ 2 vagas ga-
ragem/ creci 80169-F/ 
R$ 1.200,00/ 3883-4840

AP0461  MARTIM DE 
SÁ Apto 1 dorm. c/pi-
scina e varanda gourmet 
/ R$ 190.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

PEGORELLI SÓ 
R$ 30 mil lote 150m² 
px nova estrada/ fa-
cilito 50% entrada/ res-
tante 30 x R$500,00/  
Cel/Zap 98187 8636

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim E casas/ 
TRatar Telefone 98230-
0553
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


