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Felipe Augusto se reúne com 
vice-governador para tratar 

sobre obras emergenciais e DER

Gracinha anuncia novo 
secretariado em Ilhabela

EMEF Profª Maria Aparecida de 
Carvalho abre atividades da Semana 

do Meio Ambiente e promove 
plantio de árvores 

Ubatuba recebe doses extras 
para continuar vacinação
Não existe mais vacinas 
da gripe no Litoral Norte
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Delegados farão mobilizações mensais 

contra sucateamento da Polícia Civil
Os delegados de po-

lícia do estado de São Paulo 
decidiram, em assembleia 
geral extraordinária realizada 
na noite desta segunda-feira 
(03/06), fazer mobilizações 
mensais contra o Governo 
do Estado, que paga os pio-
res salários da federação. A 
reunião foi convocada pelo 
Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São 
Paulo (SINDPESP) e pela 
Associação dos Delegados 
de Polícia do Estado de São 
Paulo (ADPESP). 

Os delegados deci-
diram buscar parceria de 
todas as carreiras da polícia 
na luta por melhores salá-
rios e intensificar o trabalho 
de exposição da situação de 
penúria que se encontra a 
polícia paulista. “Não é ex-
clusividade dos delegados o 
salário-deboche que é pago 
pelo governo de São Paulo. 
A situação está insustentá-
vel e estamos cansados das 
trapalhadas políticas”, disse 
a presidente do SINDPESP, 
Raquel Kobashi Gallinati.

Os delegados deci-

diram, ainda, en-
tregar ofícios às 
diversas autori-
dades solicitando  
que o governador 
João Doria inclua 
a porcentagem de 
aumento no orça-
mento deste ano 
e plano plurianual 
dos próximos anos do gover-
no.

O delegado e deputa-
do estadual Delegado Olim 
esteve na reunião e confir-
mou que segurança pública 
é prioridade. “Há orçamento 
para ser investido na segu-
rança pública, não tem falta 
de dinheiro para nada”, afir-
mou.

Primeiro passo
O primeiro ato dos 

delegados está programado 
para quarta-feira (5/6), du-
rante a Reunião do Conselho 
de Polícia, que acontecerá às 
10 horas na Delegacia Geral 
de Polícia do Estado de São 
Paulo. 

Considerando que o 
governador prometeu que o 

salário da Polícia Civil de SP 
seria o mais alto do Brasil, o 
SINDPESP e ADPESP en-
tregarão um ofício indagan-
do qual será a porcentagem 
inserida no orçamento e no 
plano plurianual para efeti-
var a sua proposta.

 Fernando David, 
secretário-geral da ADPESP, 
destacou a presença e a re-
presentatividade de dele-
gados que atuam em várias 
entidades e em vários seto-
res, até na política. “Aquela 
mesa mostra que a união dos 
delegados está acontecendo 
e nós precisamos não só ficar 
na seara politica, mas tam-
bém estender a aliança aos 
membros da classe que labu-
tam nos plantões e inclusive 
às outras carreiras policiais”, 
disse.

“Pesca predatória e resíduos no mar” 
e “Manipulação de Pescados” 

A palestra “Pesca 
Predatória e resíduos no 
mar” promovida pelo Ins-
tituto Argonauta, organiza-
ção que visa à conservação 
costeira e marinha, abriu a 
Semana do Meio Ambiente, 
nesta segunda-feira (03/06).

O evento foi voltado 
para pescadores e partici-
pantes da Festa da Tainha e 
Festa do Camarão, que lota-
ram o auditório da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), no 
Centro. O intuito foi explicar 

sobre os problemas da pesca 
predatória e os prejuízos que 
os resíduos jogados no mar 
causam para a fauna e flora 
marinha.

Em seguida, a nutri-
cionista, Paula Almeida, do 
Banco Municipal de Alimen-
tos, conversou com o público 
sobre a manipulação de ali-
mentos com ênfase na mani-
pulação de pescados.

A nutricionista res-
saltou que, desde a captura 
de peixes, moluscos e crus-
táceos, até o consumo, o 

acondicionamento deve ser 
feito em recipientes plásti-
cos, higienizados, com gelo 
por baixo e em cima de pre-
ferência cortado em escamas 
e com cobertura. Também fa-
lou sobre a forma correta de 
higienização das mãos antes 
do manuseio dos alimentos, 
importância das instalações 
terem pisos e paredes de cor 
clara, de materiais resisten-
tes, impermeáveis e lavá-
veis, sem frestas, rachaduras 
ou goteiras. Além de vários 
requisitos exigidos pela Vi-
gilância Sanitária.

O pescador, Valdir 
Cunha do Prado, 59 anos, 
trabalha há 15 anos na Festa 
da Tainha e há três na Festa 
do Camarão. “É sempre im-
portante participar de cursos 
e palestras para relembrar 
os procedimentos. Nós, que 
trabalhamos com alimentos, 
temos que saber as regras de 
manipulação de cor e saltea-
do”, afirmou.

Prefeitura abre nova licitação para 
conclusão do Hospital de Boiuçucanga

A Prefeitura de São 
Sebastião informa que 18 
empresas se interessaram 
em participar do proces-
so licitatório para a obra de 
conclusão da construção do 
Hospital da Costa Sul do 
município.

Na manhã dessa se-
gunda-feira (27), aconteceu 
a abertura da licitação na Se-
cretaria Municipal de Obras 
(SEO), onde as licitantes 
apresentaram propostas, que 
serão analisadas e depois 
publicados os resultados 
conforme Lei 8666 - Lei de 
Licitações

Após a apresentação 
dos envelopes, o próximo 

passo é a análise da docu-
mentação das empresas, em 
que se verificará se estão 
habilitadas para o processo, 
por meio da Comissão de Li-
citações.

A Administração Mu-
nicipal estima que a conclu-
são da licitação deve ocorrer 
no início do 2° semestre, 
com as obras começando 
ainda este ano.
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Felipe Augusto se reúne com 

vice-governador para tratar sobre 
obras emergenciais e DER

O prefeito de São Se-
bastião, Felipe Augusto, es-
teve no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo, nesta 
segunda-feira (3), para reu-
nião com o vice-governador 
do Estado, e secretário de 
Governo, Rodrigo Garcia. 
Na pauta os temas de obras 
emergências em razão das 
fortes chuvas que atingem o 
município, e investimentos 
nos trechos de responsabi-
lidades do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER).

Ao relatar os diversos 
prejuízos que a cidade conta-
bilizou com as chuvas, como 
inúmeras quedas de barreira, 
perda de imóveis, obstrução 
da rodovia, entre outros, o 
prefeito ressaltou a necessi-
dade de viabilizar o Fundo 
Emergencial de Defesa Ci-
vil.

“Um recurso que 
pode servir para constru-
ções das casas às famílias 
que perderam seus imóveis, 
como também a construção 
de pontes e ruas”, comentou.

O tema terá desdo-
bramento em outra reunião, 
do vice-governador com o 
secretário-chefe da Casa Mi-
litar e Coordenador da De-
fesa Civil do Estado, Walter 
Nyakas.

Outra questão deba-
tida na capital pelo prefeito 
Felipe Augusto foi quanto 
ao  investimento do DER 

na duplicação da Rodovia 
dos Tamoios. “Se cogitou a 
abertura dos túneis para que 
as pessoas pudessem percor-
rer uma rota alternativa. Po-
rém os túneis serão abertos 
tão logo as estradas estejam 
prontas e asseguradas todas 
as questões de Segurança”, 
reforçou o prefeito.

O projeto da dupli-
cação da Tamoios, como a 
construção do Contorno Sul, 
estima a operação dos dois 
maiores túneis do país e da 
América Latina.

Também foi aborda-
do com o vice-governador a 
respeito da manutenção dos 
quilômetros 116, 118 e 120 
da rodovia SP-55 – prejudi-
cados pelas recentes chuvas.

“O vice-governador 
prometeu soluções rápidas e 
obras emergenciais. Se fir-
mou um compromisso com 
essas ações em menor tempo 

possível”, comentou o pre-
feito Felipe Augusto, ao se 
referir também a construção 
de uma nova barreira, pró-
ximo ao KM 120, e ações 
emergenciais na Costa Sul 
do município.

O prefeito Felipe 
Augusto retorna a São Pau-
lo nesta terça-feira (3), para 
compromissos nas secreta-
rias de Turismo e Educação 
do Estado de São Paulo.

“Vamos continuar 
em busca de recursos e me-
lhorias para o município”, 
considerou o prefeito Felipe 
Augusto.

Ainda segundo o pre-
feito, a reunião foi articulada 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento Integrado do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Mantiqueira (Codivap), que 
está sob a presidência do 
chefe do Poder Executivo de 
Ubatuba, Délcio Sato.

Vila Sahy recebe Praça dos Anjos em 
homenagem às vítimas na Mogi-Bertioga

Prefeitura trabalha para que ponte 
em Juquehy tenha mão dupla

A Prefeitura de São 
Sebastião, através da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos (SESEP), trabalha no 
alargamento de uma ponte 
localizada na Rua Maurício 
Benedito Faustino, sobre o 
córrego João Rita, para que 
passe a ser mão dupla.

A ponte está interdita-
da de forma parcial até o tér-
mino da obra, de forma a não 
causar transtornos ao trânsito 
local.

O objetivo é melhorar 
a fluidez no trânsito e a pre-

visão de entrega é para den-
tro de 20 a 30 dias.

A pedido da comu-
nidade e da Associação de 
Moradores AMOVILA, a 
Prefeitura de São Sebas-
tião, através da Secretaria de 
Serviços Públicos (SESEP) 
– Regional Juquehy, segue 
trabalhando na revitalização 
de uma área na Vila Sahy, 
que será chamada Praça dos 
Anjos.

O novo espaço conta 
com um parque infantil, que 
receberá grama sintética, e 
também uma área mais aber-
ta para a realização de even-
tos.

O local receberá o 
nome de Praça dos Anjos, 

em memória dos universitá-
rios que perderam suas vidas 
em um acidente envolvendo 
um ônibus que capotou na 

Rodovia Mogi-Bertioga em 
junho de 2016.
A inauguração está prevista 
para os próximos dias.

São Sebastião adquire decibelímetros e 
capacita servidores para garantir sossego

A Prefeitura de São 
Sebastião adquiriu três apa-
relhos de decibelímetros di-
gitais, utilizados para medir 
a intensidade do som, e ca-
pacitou servidores da Guar-
da Civil Municipal e da Fis-
calização de Posturas para 
iniciarem o uso imediato do 
equipamento que vai ajudar 
a proteger o sossego público 
na cidade.

Após a conclusão da 
capacitação os agentes pode-
rão aplicar a Lei nº 2.506, de 
2017, que prevê a apreensão 
e remoção do veículo ou de 
fonte geradora de som exces-
sivo que gere incômodo de 
qualquer natureza.

As multas podem 
ser leves, até 10 dB acima 
do limite; graves, de 10 dB 
a 30 dB acima do limite; ou 

gravíssimas, mais de 30 dB 
acima do limite. Os valores 
podem variar de R$ 1.326,50 
a R$ 2.653,00.

De acordo com a Lei, 
os limites máximos permissí-
veis de ruídos são de 55 dB, 
50 dB e 45 dB, nos períodos 
diurnos (7h às 19h), vesper-

tinos (19h às 22h) e noturno 
(22h às 7h), respectivamen-
te, nas zonas residenciais e 
rurais; 60 dB, 55 dB e 55 dB, 
nas zonas residenciais mistas 
e de Proteção Ambiental; 65 
dB, 60 dB e 55 dB, nas zonas 
mistas; e 70 dB, 60 dB e 60 
dB nas zonas industriais.

Exposição sobre Alcatrazes chega 
ao CIT da Rua da Praia

A partir do dia 5 de 
junho, o Centro de Informa-
ções Turísticas da Rua da 
Praia será sede da exposição 
“Redescobrindo Alcatrazes”, 
realizada pela Sociedade de 
Defesa do Litoral Brasileiro 
(SDLB) e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação de 
Biodiversidade – ICMBio, 
com apoio da Prefeitura de 
São Sebastião.

O espaço será tomado 
por uma coleção de fotos de 

A l c a t r a z e s 
cedidas pelo 
“Projeto Al-
catrazes”, li-
vros, vídeos, 
folders com 
orientações 
sobre a visi-
tação e uma 
maquete do 
arquipélago, 
com o objetivo de divulgar 
essa beleza natural e valori-
zar o turismo e a biodiversi-
dade do município.

A exposição é aberta 
ao público e pode ser visita-
da até o dia 5 de agosto, das 
14 às 18 horas, no CIT.
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Gracinha anuncia novo 
secretariado em Ilhabela

A prefeita de Ilhabe-
la, Maria das Graças Ferrei-
ra, a Gracinha, anunciou, na 
manhã deste sábado (1º), no 
auditório do Paço Municipal, 
os nomes dos 13 secretários 
municipais que a partir de 
agora compõe sua equipe de 
trabalho para os próximos 18 
meses.

Com cinco novos 
nomes, o secretariado ilhéu 
ficou da seguinte maneira: 
Adalberto Henrique da Sil-
va Lopes, o Professor Beto, 
secretário municipal de Cul-
tura; Alberto Orro, secretário 
municipal de Saúde; Bianca 
Colepícolo, secretária mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e do Turismo; 
Edna de Paula Roma Teixei-
ra, secretária municipal de 
Educação; Edvaldo Anizio 
da Silva, secretário munici-
pal de Administração; José 
Messias dos Santos, secre-
tário municipal de Serviços 
Urbanos; José Roberto de 
Jesus, o Beto de Mazinho, 
secretário municipal de Es-
porte e Lazer; Luiz Antônio 
dos Santos, o Luiz Lobo, se-
cretário municipal de Plane-
jamento e Gestão Estratégi-
ca; Maria Salete Magalhães, 
secretária municipal de Meio 
Ambiente; Nilce Signorini, 
secretária municipal de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social; Regina Gaducci, ad-
vogada geral do Município; 

Rogério de Lucca Moraes, 
secretário municipal de Pla-
nejamento Urbano, Obras e 
Habitação e Tiago Corrêa, 
secretário municipal de Ges-
tão Financeira.

Em suas falas, os se-
cretários comprometeram-se 
a trabalhar pelo bem-estar da 
população e andamento dos 
serviços públicos prestados, 
além do desenvolvimento 
com responsabilidade eco-
nômica e social.

Luiz Lobo, que assu-
miu a pasta de Planejamento 
e Gestão Estratégica, conhe-
cida como Governo, fez o 
anúncio de futuros aplicati-
vos que colaborarão com a 
participação dos moradores 
na gestão administrativa. 
“Em breve lançaremos apli-
cativos que aproximarão a 
população dos seus gestores, 
um contato direto para soli-
citações e retorno”, explicou 
Lobo, emocionado em seu 

discurso, aplaudido pelo pú-
blico.

Já a prefeita Graci-
nha, aclamada pelos presen-
tes, fez questão de ressaltar a 
parceria entre as secretarias 
e os poderes Executivo e Le-
gislativo. “Conto com cada 
um de vocês para que o nosso 
governo seja participativo. O 
gabinete e as secretarias estão 
de portas abertas para recebê-
-los”, destacou. “Reforço 
que não admitirei nenhuma 
ação que não esteja dentro 
da legalidade e transparência. 
Peço que confiem no nosso 
secretariado, porque não me-
diremos esforços pelo bem 
comum”, afirmou.

Prestigiada de pé, a 
prefeita tomou posse, ofi-
cialmente, no último dia 21 
em sessão extraordinária, na 
Câmara Municipal. Gracinha 
já vinha conduzindo o anda-
mento dos trabalhos no muni-
cípio desde o dia 14 de maio.

Também estiveram 
presentes os vereadores An-
tônio Marcos Silva, o Mar-
quinhos Guti, Anísio Olivei-
ra, Ezequiel Alves, Gabriel 
Rocha, Luiz Paladino, Ma-
teus Pestana, Nanci Zanato 
e Thiago Souza; autoridades 
religiosas, partidárias e da 
sociedade civil organizada e 
público em geral.

Polícia Militar apreende 
mídias piratas em 

Caraguatatuba
 A Polícia Militar foi 
acionada na tarde de sábado 
(01/06), a fim de atender a 
uma ocorrência de maus tra-
tos a um cadeirante, no bairro 
Rio do Ouro.
 Quando os poli-
ciais chegaram ao local, nada 
constataram com relação a tal 
denúncia, porém, acabaram 
por descobrir que o endereço 
funcionava como depósito de 
mídias piratas. Foram apreen-
didos cerca de sete mil CDs e 
doze mil DVDs. O responsá-
vel pelo imóvel foi conduzi-
do à delegacia e todo material 
apreendido.

Mulher é barrada com 
maconha no CDP de 

Caraguatatuba
 No último domingo 
(02/06), uma mulher de 33 
anos, tentou entrar no CDP 
de Caraguatatuba, com 17 
gramas de maconha escondi-
das no corpo. 
 Ao passar por revis-
ta por meio de escaneamento 
pessoal, descobriu-se através 
das imagens geradas pelo 
bodyscanner, a presença de 
objeto estranho em sua região 
pélvica. 
 Questionada, ela 
confessou que havia introdu-

zido na vagina, um invólucro 
com a droga que seria entre-
gue ao marido durante a visi-
ta. O invólucro foi espontane-
amente retirado e seu nome 
suspenso do rol de visitantes, 
pela Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária.

PM apreende mais de 
700 porções de drogas 

em Caraguatatuba
 A Polícia Militar de-
teve um homem, de 41 anos, 
por tráfico de drogas e apre-
endeu mais de 700 porções de 
cocaína e crack, na noite de 
quarta-feira (29/05), em uma 
residência no bairro Praia das 
Palmeiras.
 Policiais militares 
do 20° Batalhão da Polícia 
Militar do Interior (BPM/I) 
foram acionados para uma 
ocorrência de disparo de arma 
de fogo. No local indicado, 
localizaram o rapaz baleado 
e acionaram o SAMU, que o 
socorreu ao pronto socorro do 
Hospital Stela Maris.
 Com o objetivo de 
entender o que havia acon-
tecido, os PMs iniciaram 
buscas no imóvel. No quarto 
do suspeito foram encontra-
dos dois sacos contendo 721 
porções de cocaína e duas de 
crack, totalizando 2,1 qui-
los de entorpecentes. Tam-
bém foram apreendidos 119 

eppendorfs vazios que seriam 
utilizados na comercialização 
das drogas.

Adolescentes com 
drogas são apreendidos 

em Caraguatatuba
 Segundo a polícia, 
após denúncia anônima, foi 
possível chegar até os quatro 
adolescentes que estavam co-
mercializando drogas no bair-
ro Perequê-Mirim, na tarde 
de segunda-feira (03/06).
 Ao perceberem a 
presença policial, os jovens 
tentaram fugir, mas acabaram 
apreendidos, assim como a 
sacola que estava com eles 
contendo 56 porções de ma-
conha, 10 pedras de crack e 
R$ 82,50.

Dois são presos por 
tráfico em São Sebastião
 Durante patrulha-
mento pelo bairro Jaraguá, 
zona norte da cidade, uma 
equipe da Polícia Militar 
prendeu dois indivíduos por 
tráfico de drogas.
 A ocorrência foi na 
tarde de domingo (02/06), e 
segundo informou a polícia, 
com os dois homens aborda-
dos, foi apreendida uma saco-
la contendo 23 papelotes e 13 
eppendorfs de cocaína, 13 pe-
dras de crack, 30 trouxinhas 
de maconha e R$ 80,00.
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EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho 

abre atividades da Semana do Meio 
Ambiente e promove plantio de árvores 

Abrindo as come-
morações da Semana do 
Meio Ambiente, a escola 
EMEF Profª Maria Apare-
cida de Carvalho, no Cide 
do Tinga, em Caraguatatu-
ba, realizou segunda-feira 
(03/06) uma manhã cheia 
de atividades para os alu-
nos do 2° ao 7° ano do en-
sino fundamental. Dentre 
as atividades promovidas 
pela escola, foi realizada 
uma apresentação de po-
emas e trabalhos de cons-
cientização sobre a impor-
tância das árvores para o 
meio ambiente e suas es-
pécies diversificadas.

A escola realizou 
também uma atividade 
especial de plantio de ár-
vores em parceria com a 

Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
(SMAAP) que cedeu mu-
das de três espécies dife-
rentes: Grumixama, Uvaia 
e Gabiroba. Segundo o 
diretor Elton Carlos Eller 
Pedrozo, as atividades que 
acontecerão durante todo o 
mês de junho, agregam no 
projeto dos alunos chama-
do: “Conhecendo a Mata 
Atlântica”. Esse projeto 
busca incitar nas crianças 
a vontade de estudar e des-
cobrir sobre esse bioma.

O evento valoriza 
a Semana do Meio Am-
biente a elaborar um jeito 
diferente de aprendizagem 
ao incluir os alunos no 
próprio processo de “en-
sinar”.  Segundo o diretor, 

“aprendendo a importân-
cia do meio ambiente ago-
ra, esses alunos crescerão 
conscientes e certos de 
seus deveres”, explicou. E 
ensinar é também uma for-
ma de aprender.

Uma menina com 
uniforme e tiara com pom-
pom rosa segura o micro-
fone. Atrás O desenho do 
planeta terra e o tema do 
evento “semana do meio 
ambiente”, estão colados 
na parede. No canto es-
querdo três bandeiras es-
tão posicionadas.

As atividades con-
taram com a presença 
do vice-prefeito Campos 
Júnior, os vereadores De 
Paula e Dennis Guerra, 
a secretária da Educação 
Márcia Paiva e o Secre-
tário de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca Mar-
cel Giorgeti que reforçou 
a necessidade de proteger 
e valorizar o meio ambien-
te. Todos incentivaram o 
evento e participaram de 
todas as atividades com os 
alunos.

Secretaria de Saúde realizou Audiência 
Pública para Prestação de Contas do 

1° Quadrimestre de 2019 
A Secretaria de Saú-

de de Caraguatatuba reali-
zou, na última quarta-feira 
(29/05), audiência pública 
referente à Prestação de Con-
tas do 1° Quadrimestre do 
Exercício de 2019, na Câma-
ra Municipal.

A audiência teve 
como objetivo apresentar 
para a população todos os 
gastos gerados durante o ano 
com os serviços públicos. A 
prestação de contas atende 
ao Artigo 36 da Lei Comple-
mentar 141/2012, que dispõe 
sobre os valores mínimos a 
serem aplicados, anualmen-
te, pela União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios 
em ações e serviços públicos 
de saúde; estabelece os crité-
rios de rateio dos recursos de 
transferências para a Saúde 
e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das des-
pesas com saúde nas três es-
feras de governo.

A missão da secretaria 
de Saúde é cuidar de forma 
integral da saúde do cidadão, 

contribuindo para a me-
lhoria da qualidade de vida 
da população, assegurando 
seus direitos e respeitando 
as diversidades. A visão da 
pasta é ser reconhecida pela 
sociedade como referência 
de gestão democrática, com 
autonomia e criatividade na 
condução do Sistema Muni-
cipal de Saúde. Entre os seus 
valores estão humanização, 
transparência, ética, respon-
sabilidade, gestão democrá-
tica e participativa, compro-
misso e inovação.

A Secretaria de Saúde 

tem por finalidade formular 
e fazer cumprir a política de 
saúde do município, em co-
ordenação com o Conselho 
Municipal de Saúde. Desta 
forma, planejar, organizar, 
controlar e avaliar as ações e 
os serviços públicos de saú-
de, bem como gerir e execu-
tar os serviços de saúde do 
município a cargo da Pre-
feitura; e desempenhar ou-
tras atividades afins. Em sua 
gestão, a pasta conta com o 
secretário de Saúde, Amauri 
Toledo e com a secretária ad-
junta, Derci Andolfo.

Caraguatatuba alerta população para 
tomar vacina contra sarampo

De 14/06 a 07/07, o 
Brasil sediará a CONME-
BOL Copa América, com 
a participação de atletas do 
Brasil e diversos países. Se-
gundo o Ministério da Saú-
de, eventos com grandes 
aglomerados de pessoas au-
mentam o risco de introdu-
ção e transmissão do vírus 
do sarampo.

Em função deste ris-
co, por não possuir nenhum 
caso de sarampo e para 
continuar a manter a segu-

rança da população, a Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, alerta para que todos 
aqueles que ainda não estão 
imunizados contra a doença 
e que passarão pelos jogos 
da Copa América procurem 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) mais próxima para 
tomar a vacina tríplice viral 
que protege contra saram-
po, caxumba e rubéola.

O secretário de Saú-
de, Amauri Toledo, ressalta 

a importância desta imuni-
zação. “Eventos de massa 
com chegada de viajantes 
de diferentes continentes, 
aumento no fluxo de pesso-
as e situações de aglomera-
ções aumentam o risco de 
introdução e transmissão 
do vírus do sarampo. Re-
comenda-se aos viajantes e 
participantes do evento es-
portivo que atualizem a si-
tuação vacinal antes de via-
jar, de maneira a diminuir o 
risco de introdução do vírus 
do sarampo”, explica.
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-06- Festa pra comemorar o dia Internacional das 
mulheres na OAB, com palestras e coquetel. 

FESTA ANIVERSÁRIO

Fátima Vilela 
comemorou seu 
aniversário com 

uma linda festa a 
fantasia com os 

amigos e familiares. 
Felicidades sempre.

Campanha de vacinação contra a gripe 
atinge 83,5% de cobertura em Ilhabela

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde, por meio da 
Vigilância Epidemiológica, 
informa que até quinta (30), 
a campanha de vacinação 
contra a gripe no município, 
atingiu 83,5% de cobertura.

A meta da Campanha 
Nacional é imunizar 90% do 
público-alvo. No entanto, os 
estoques de vacina disponi-
bilizados pelo Estado se es-
gotaram na tarde de quinta.

A Vigilância Epi-
demiológica municipal já 
solicitou, junto ao grupo 
técnico do Estado, para que 
seja verificada a possibili-
dade de remanejamento de 
mais doses da vacina para 
a cidade, a fim de continuar 
a vacinação para os grupos 
prioritários.

O público-alvo da 
campanha é composto por 
crianças de seis meses a me-
nores de seis anos de idade, 
gestantes, mulheres com até 
45 dias após o parto, idosos, 

professores, profissionais 
da saúde, população de en-
carcerados, portadores de 
doenças crônicas, indígenas 
e, ainda, bombeiros e po-
liciais civis e militares da 
ativa.

Ao contrário do que 
tem sido divulgado pelo 
Ministério da Saúde que 
agora todas as pessoas que 
quizerem podem se imu-
nizar, no Litoral Norte só 
Ubatuba tem a vacina. 

Segundo apuramos 
com a Secretaria de Saúde 
de Ilhabela, o estado não 

enviou mais vacinas.
O município de São 

Sebastião atingiu a meta es-
tipulada pelo Ministério da 
Saúde – de imunizar 90% 
do público - alvo na Cam-
panha Nacional de Vacina-
ção Contra a Influenza em 
Idosos, Puérperas e Traba-
lhadores da Saúde.

Já com relação ao 
grupo formado por crianças 
e gestantes, no último ba-
lanço divulgado pela Secre-
taria de Saúde (SESAU) em 
29/05, a cobertura vacinal 
atingiu 72%. 

Ubatuba recebe doses extras para 
continuar vacinação contra gripe 
Influenza em grupos prioritários

A Vigilância em Saú-
de de Ubatuba informa que o 
município recebeu na sexta-
-feira, 31, mais 750 doses 
de vacina contra a gripe In-
fluenza tipo A (vírus H1N1 e 
H3N2) e tipo B. Desse total, 
uma parte destina-se para a 
complementação da vaci-
na de crianças abaixo dos 6 
anos (5 anos 11 meses e 29 
dias) que já estavam agenda-
das. As demais doses serão 
destinadas às 28 unidades 
de saúde do município para 
continuar a vacinação de 
gestantes e demais membros 
dos grupos prioritários, a sa-
ber: puérperas; trabalhado-
res/as de saúde; professores/
as; povos indígenas; indiví-
duos com 60 anos ou mais de 
idade; adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas; 
população privada de liber-
dade e funcionários do sis-
tema prisional; pessoas por-
tadoras de doenças crônicas 

não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais 
independente da idade; poli-
ciais civis e militares, bom-
beiros e membros ativos das 
Forças Armadas

 Até a quinta-feira, 
30, a cobertura vacinal mé-
dia do município era de 
76,13%, abaixo da meta de 
90% de cobertura.

 A secretaria de Saúde 
de Ubatuba continua a plei-
tear junto ao governo estadu-
al o remanejamento de mais 
doses da vacina de outros 

municípios para Ubatuba 
para que seja possível pelo 
menos completar a imuniza-
ção dos grupos prioritários. 

 A secretaria informa 
ainda que, até a sexta-feira, 
o Ministério da Saúde não 
se posicionou se vai haver 
liberação de novas doses da 
vacina para os municípios 
onde não foi completada a 
imunização ou para estendê-
-la ao restante da população. 
Portanto, a vacinação con-
tra a Influenza em Ubatuba 
continua dirigida apenas aos 
grupos prioritários.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

HORÓSCOPO

 Em casa, esforce-se mais e não deixe os 
afazeres para depois. A dois, supere o ciúme e tudo ficará 
bem. Concentre-se no serviço. Nº da Sorte 22.

 Programa com a turma levanta o astral! A 
relação está em harmonia. Seu trabalho será reconhecido. 
Nº da Sorte 12.

 Aposte no trabalho em parceria. Romance 
recente deve se firmar. Aguarde agitos e papos com a turma. 
Nº da Sorte 16.

 Tire um tempo pra fazer o que gosta. A paquera 
será um sucesso! Tire um tempo para colocar o papo em 
dia com os amigos. Nº da Sorte 23.

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

 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Não crie expectativas no serviço, semana sem 
novidades. Pode ganhar novos admiradores. Pode se dar 
bem em jogo. Nº da Sorte 39.

 Não conte demais com a sorte. Paquera e vida 
a dois protegidas. Será fácil se concentrar no trabalho.  Nº 
da Sorte 18.

 Curta a companhia da família, fará muito bem 
a você. Momentos animados a dois. Estará intuitiva e 
sensível. Nº da Sorte 10.

 Curta os amigos. Fora da rotina, a paquera 
deve correr melhor. Mantenha os pés no chão no serviço. 
Nº da Sorte 35.

 Estará mais empolga. No amor, seja realista. 
Ninguém é perfeito! Trabalhar em algo diferente pode ser 
ótimo. Nº da Sorte 19.

 Estará comunicativa. Amor do passado deve 
despertar lembranças. Talvez precise resolver pepino no 
lar, mas no final, tudo dará certo! Nº da Sorte 46.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Evite situações arriscadas, boa semana para 
relaxar. Se está só, saia e jogue charme. Use a criatividade 
no emprego. Nº da Sorte 22.

 Vale a pena repensar algumas coisas. Na 
relação, ouça sua intuição. Pode ter uma boa surpresa nas 
finanças. Nº da Sorte 09.

As melhores charges sobre 
a reforma da previdência
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Alugo casa cond. 2 
quartos/ 2 banhs/ sala/ 
coz/ lavand/ particular/ 
Tinga/ R$ 800,00/ 98130-
6031/ 97406/3399

ALUGO kitinete Porto 
Novo frente p/mar mobili-
ada/ c/gar/ p/solteiros ou 
casal s/filhos/ 3887-2431/ 
98181-9259

Alugo QUARTO MO-
BILIADO Centro para 
uma pessoa/ incluso água 
e luz (12) 98153-0428/ 
3882-3030

ALUGO FLAT’S próx-
imo UBS Tinga/ tempo-
rada ou definitivo/ fone: 
(12) 99788-2882
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Aluga-se 1 apartamentos  de um dor-
mitório no bairro  Pontal  Santa Marina  
próximo a pista. Sala   conjugada, uma 
suíte e banheiro com instalações para 

máquina de lavar.  Possue uma vaga de 
garagem com  controle remoto, antena 
coletiva para  TV digital, porteiro eletrô-

nico e  Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 com 
proprietário

ALUGA-SE Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao 

kiosk do Zequinha, a partir de 
R$900,00 1 dorm, sala, coz., 
área de   serviço. (água, IPTU 
e condomínio incluso), piscina 

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

ALUGA-SE Galpão 
comercial no Porto Novo, 

próximo a Ponte 
R$ 1500,00+ IPTU. Rua 
Placidina Ferreira dos 

Santos, 395. 
Fone: 3883-2665 e 
98127-1333 whats

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 aceito 

carro. Fone: 974040022 
e 997299981

VENDE-SE Máquina Imavel - 
Fabrica velas de parafina de 7 
dias e mais três tamanhos. Nova 
sem uso. Fone: (12) 99735-5029 

c/ José

VENDE-SE Lotes – 
Terreno 150,00m² / Con-
strução 70, 00m²/ local 
Jardim Jaqueira/ (12) 
99735-5029 c/José

VD CASA Cond. 
Jd Capricórnio/ 1 dor./ 
sala/ coz./ wc/ gar./ R$ 
90.000,00/ sendo 50 mil 
entrada e saldo parc. 
(12) 98240-5545

VD CASA nova Gol-
finho/ 165.000,00/ Aceito 
fin. Bco ou prop./ 2 dors.
sendo 1 suite/ sala/ coz.; 
wc/ gar. lav./ (12) 98240-
5545

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 43/2019

A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público 
que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela ma-
triz da sociedade empresária, “Prokargo Transportes, Logística, e 
Armazéns Gerais Ltda”, NIRE 35221916121, localizada na Rua Alta 
Tensão, nº 305, Pereque Mirim, Caraguatatuba/SP, CEP: 11668-
375,  Sr. Edson Issao Mori, brasileiro, casado, empresário, portador 
da cédula de identidade RG nº 16.420.589-5 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 073.849.778-94, residente na Avenida José Her-
culano, nº 5100, Vapapesca, Caraguatatuba/SP, CEP: 11668-600, 
assinou em 28/05/2019 o Termo de Responsabilidade nº 43/2019, 
com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 
4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro 
Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na 
JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada In-
strução Normativa. Walter Iihoshi, Presidente da JUCESP.

Procuro casa caseiro/ 
tenho exp/ 55 anos e só 
não quero cozinhar/ 1 
pessoa/ salário à combi-
nar/ pref. Caraguá/ (27) 
99785-6966
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Alugo casa 2 dormitórios sendo 1 suíte/ 
1 wc grande/ sala c/ cozinha/ área serviço 

coberta/ garagem  coberta p/ 3 carros/ 
Jd das Palmeiras /aceito proposta

 Tratar (12) 98199-2523 

VITÓRIA - Estilo namoradinha, 
24 anos, bronzeada, beija na 
boca. Com local discreto e 

reservado.   
 (12) 99208-5150

BIA – Mulata, novinha, 
18 anos, recém chegada, 

bumbum durinho, carinhosa, 
linda sem frescura.  

(12) 98163-8999

BARBARA – 18 anos, linda, morena, 
iniciante, seios durinhos, estilo 

namoradinha. Beija na boca, com 
local agradável. (12) 99106-7728 

DEBINHA – Casada, 22 anos, 
completa s/ frescura. Faço tudo c/ 

carinho. Aceito cartão. 
(12) 98166-1153 

PATRICIA – modelo, 19 anos, 1ª vez 
anunciada, magrinha, bonita de 
verdade vem me conhecer sem 
compromisso. (12) 98166-1153 

MIA JAPONESINHA – Mestiça, 
olhos verdes, 18 anos, baixinha, 

pequena sereia, branquinha, sape-
ca.   (12) 98166-1153 / 98263-4313

VD Gaivotas terreno 
490mts. (escrit) c/ casa 
(175mts de constr.) di-
vidida: Casa A: quarto/ 
coz/ sala americ. e wc/ 
Casa B: 2 qtos/ coz/ sala 
americ. e wc/ Entr. Inde-
pendentes/ R$ 250 mil/ 
(12) 99704-0685

ALUGO kitnet mobili-
ada/ 1 vaga auto/ fixo ou 
temporada/ Martim Sá 
(12) 3882-1083/ 98842-
0002/ 99672-0020

VD CASA – nova Estre-
la Dalva/ R$260.000,00 / 
2 Dorm./ Sala/ coz./ wc./ 
lav. gav./ Ac. financ. bco/ 
(12) 98240-5545

PROCURO serviço de 
faxineira ou diarista 

semanal, quinzenal ou 
mensal. Tenho ótimas 

referências sou 
caprichosa c/ Andréia/ 

(12) 97409-0662

ALUGO KITNET 
próximo a Rodoviária/ falar 
com Marcia/ 98253-1245

Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/pro-
jeto aprovado de 10 sob-
rados na Rua Cristovão de 
Barros/ um quarteirão da 
Pizzaria Lunamar/ avalia-
do em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 com Flávio

VENDO Lote Jaqueira 
próximo a rodoviária/ 
300m²/ R$ 140.000,00/ 
3882-3022
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