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Segurança Cibernética

E por falar em segurança, o The
Intercept perguntou a Micah Lee, diretor de segurança da informação da First
Look Media, se ele poderia compartilhar
alguns conselhos sobre o que você pode
fazer para ser um pouco mais seguro no
meio cibernético.
Ele nos disse: “É difícil dar bons
conselhos sobre segurança e privacidade porque cada pessoa tem uma situação
diferente, informações diferentes que
precisam proteger e enfrenta ameaças
de pessoas diferentes. Isso é chamado
de “modelo de ameaça”. Em geral, você
não pode ser “seguro”, mas apenas contra ameaças específicas “.
Dito isto, aqui estão quatro coisas
que você pode fazer no momento que
seriam úteis para o modelo de ameaça
de quase todo mundo:

Instale um aplicativo de mensagens criptografadas como o Signal, peça
a seus amigos e familiares para instalá-lo também e use-o para enviar mensagens de texto e fazer chamadas de voz e
vídeo, em vez de usar SMS, Facebook
Messenger ou outros métodos inseguros
que permitem às empresas espionar o
que você está dizendo.
Pare de usar a mesma senha em
vários sites! Em vez disso, escolha um
gerenciador de senhas, proteja-o com
uma única senha forte que você memoriza e deixe seu gerenciador de senhas
acompanhar todas as suas senhas. Para
obter a melhor segurança de senha, cada
conta deve ter uma senha aleatória completamente diferente, e isso simplesmente não é possível sem o uso de um
gerenciador de senhas.
Habilite a autenticação de dois fa-

tores em todas as suas contas importantes. As contas normalmente são protegidas com uma senha (seu primeiro fator),
mas hoje em dia a maioria das empresas
permite bloqueá-la muito mais exigindo
um segundo fator, como o telefone, antes de permitir o login. Embora seja um
pouco menos conveniente para você, é
significativamente menos conveniente para hackers que tentam acessar sua
conta. Consulte as instruções para configurar a autenticação de dois fatores
para: Google, Facebook, Twitter, Apple,
Dropbox ou ProtonMail. Muitos outros
serviços também oferecem suporte, portanto, basta verificar suas configurações
de segurança.
Instale suas atualizações! Para
invadir seu telefone ou computador, os
hackers contam com vulnerabilidades
(um tipo de bug de software) no sistema
operacional e nos aplicativos que você
instalou (por exemplo, se você visita um
site mal-intencionado e usa um navegador vulnerável, o site pode assumir o
controle do seu computador). Às vezes, as atualizações de software incluem
novos recursos dos quais você não se
importa, mas também corrigem essas
vulnerabilidades. Por esse motivo, você
deve sempre instalar as atualizações
prontamente no telefone e no computador. Quando estiver disponível, ative as
atualizações automáticas “.
Além de ajudar a garantir que a
equipe do Intercept esteja segura, Micah
escreve sobre segurança operacional
e digital, ferramentas de criptografia,
denúncias e hackers usando uma linguagem que todos podem entender sem
emburrecer. Mais recentemente, ele escreveu sobre o que o Partido Democrata
deveria ter feito para garantir seu aplicativo desastroso em Iowa
e, alguns anos atrás, ele se
uniu a Joyce Rice no The
Nib para criar uma explicação ilustrada de como se
proteger contra a caça submarina.
Você pode encontrar
mais artigos de Micah no
The Intercept
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Politiza Litoral

por Marcos Dias Junior
politizalitoral@gmail.com

Será o fim do poder legislativo?

Em tempos de tecnologia, seria a democracia direta
uma opção, uma solução ou um novo problema?

Já pensou as pessoas podendo participar diretamente de decisões democráticas sem a necessidade de Senadores,
Deputados e Vereadores?

transformando o modelo tradicional em
formas diretas, sem a intermediação alguma que cause possíveis decepções
como vistas nos últimos tempos.

Até mesmo a ministra Carmem
Lúcia, em entrevista veiculada pela
CBN, em meados de 2016, disse que já
haveria plataformas digitais que possibilitam esta modalidade de democracia
“sem a necessidade de eleger representantes”, no Poder Legislativo das três
esferas, entregando às pessoas o poder
direto de opinar e participar do processo
democrático.

A tecnologia pretende acabar
com a Democracia Indireta? Estaria a população preparada para uma
transformação dessa grandeza? Desenvolveríamos uma nova rede social
exclusiva para tal participação?

Tratando-se exclusivamente da
plataforma digital (telefone celular), sabemos que foram desenvolvidas muitas
ferramentas que permitiram aos cidadãos
decidirem a qualquer momento aprovação ou rejeição de projetos que tramitam
no Congresso, à velocidade de um click,
contudo, tornou-se objeto de discussão
sobre a real definição da democracia.
Uns acreditam que a democracia seja a
vitória da maioria, outros, que a intermediação é o único caminho que viabiliza
acordos para assuntos polêmicos e que
não estão limitados a um simples sim ou
não.
Fato é que este recurso transformaria a sociedade em um permanente
plebiscito, ofereceria enorme economia
para os cofres públicos, extinguiria estruturas enormes e caríssimas, permitindo
ampliar o investimento em políticas públicas e de interesse da sociedade, reduzindo drasticamente o descontentamento
com representantes políticos e partidos,

Deve-se considerar que a tecnologia afetou quase toda a economia através
da internet. A globalização industrial é
um exemplo que afetou profundamente
o papel dos intermediadores comerciais.
Também experimentamos isso em aplicativos de filmes e na música, que agora
parece ter alcançado o mundo da Política. Parece não bastar mais para a população sua participação apenas a cada
eleição.
Estas questões em debate, surgem
sempre próximo às eleições, com a iniciativa de comover a sociedade ou exigir
mudanças de paradigmas, até mesmo da
Constituição Federal, de forma disruptiva, removendo pensamentos limitantes e
incluindo diferentes formas de pensar a
vida enquanto sociedade.
* Marcos Dias Junior é veranista
há 35 anos e morador de Caraguatatuba há 1 ano, tem em sua trajetória uma
grande participação em gestão de processos administrativos digitais, portais
de transparência, ouvidoria, transmissão de Tv Câmara e programa de entrevistas.
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Aguilar Jr inaugurou UPA 24 horas na
Região Sul de Caraguá

O prefeito Aguilar Jr
inaugurou na última quarta-feira a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da Região Sul para atendimentos
de urgência e emergência
no bairro Perequê-Mirim.
A UPA Sul funcionará diariamente e a expectativa é de que sejam atendidos em média cerca de 300
pacientes por dia ou 9 mil
atendimentos/mês.

O espaço conta com
dois médicos clínicos 24
horas, pediatra em esquema de 12 horas por dia e
um médico emergencista
24 horas. A unidade conta
ainda com oito leitos de observação adulto, dois leitos
de observação infantil e um
leito de isolamento.
Haverá também serviços de exames de raio-x e
laboratoriais. O atendimento obedecerá a classificação

de risco, o
que significa
que não será
por ordem
de chegada,
mas sim por
gravidade.
Além
disso, a unidade conta
com
uma
farmácia
para os pacientes com funcionamento das 17h às 7h
da manhã em dias
úteis e 24 horas aos
finais de semana e feriados. Estes horários
foram definidos justamente para cobrir
os horários em que as
Unidades Básicas de
Saúde (UBS’s) estão
fechadas e o paciente
não consegue sair da UPA
para buscar medicamentos.
Segundo a Secretaria
de Saúde, o objetivo é que o
paciente já saia da unidade
com os medicamentos em
mãos para continuidade
imediata do seu tratamento
até a consulta com seu médico na UBS de referência.
Samu
Além da UPA 24 horas, a Região Sul ganha uma
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Base Descentralizada do
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A base do Samu está
pronta com todas as suas
dependências
conforme
rege a legislação. A equipe
que ficará na base da UPA
Sul é a USB 7A (Unidade
de Suporte Básico de Vida
que neste momento fica
na base do Porto Novo). A
equipe conta com técnico
de enfermagem e condutor
socorrista.
A estrutura da nova
base conta com dormitório masculino, feminino,
banheiro e cozinha. Além
disso, no local tem garagem
coberta para duas ambulâncias e ambiente para higienização das ambulâncias;
expurgo para descarte e higienização de materiais.
As ocorrências registradas nesta região serão
encaminhadas para UPA
Sul, dependendo da complexidade e determinação
da Central de Regulação
Médica (CRO).
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Câmara Municipal recebe
primeiro evento da Academia

O Presidente do Poder
Legislativo de Caraguatatuba, Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia),
abriu as portas da Câmara
Municipal na última segunda-feira, para receber o primeiro evento oficial da Academia
Caraguatatubense de Letras.
Na ocasião, foram lançados dois livros: &quot;Vida
e Magistratura com Bom
Humor”, do Desembargador
Vladimir Passos de Freitas e
“Intergeracionalidade: Cartas
na Mesa”, da Psicóloga Divina de Fátima dos Santos.
Vladimir Passos de
Freitas foi ex-presidente do
Tribunal Regional Federal da
4ª Região. Desembargador
aposentado, ele assumirá a
Secretaria Nacional de Justiça, onde trabalhará com o
Ministro Sérgio Moro.
Divina de Fátima dos
Santos é doutora em psicologia clínica e atua como
professora na Universidade
Cruzeiro do Sul. Seu livro
procurou registrar com riqueza de detalhes e delicadeza
o trabalho desenvolvido nos
últimos anos em que esteve
atuando no município de Caraguatatuba.
“É uma honra imensa poder receber esse brilhante evento da Academia
Caraguatatubense de Letras.
Como Presidente da Câmara,
muito me orgulha em fazer
parte desse trabalho que renderá muitos frutos para a cultura da nossa cidade”, disse
Carlinhos da Farmácia.

fundada em 13 de dezembro
de 2017 pela Lei Municipal
nº 2.385/2017, de autoria do
vereador Carlinhos da Farmácia.
Fazem parte da Academia: João Mario Estevam
da Silva, professor e juiz de
Direito da Vara da Fazenda
Pública de São Paulo; Maria Antonia de Lima Ribeiro
Furgeri, mestre e reitora do
Centro Universitário Módulo; Marcelino Sato Matsuda,
professor e coordenador do
Curso de Direito do Centro
Universitário Módulo; e Márcio Pugliesi, Livre Docente e
professor da Pontifícia UniAcademia Caraguatatu- versidade Católica (PUC).
Serviço:
De acordo com a lei
bense de Letras
Unidade de Pronto
A Academia Caragua- de Carlinhos da Farmácia,
Atendimento (UPA SUL): tatubense de Letras (ACL) foi trata-se de uma associação

Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, nº 297 –
Perequê-Mirim

literária que congrega amantes da literatura, cultura e ciências, com o fim de cultivar
e cultuar a língua e a vida
literária da cultura e tradição
caraguatatubense.
Podem integrar a ACL
brasileiros que possuam formação de nível superior ou
notório saber, comprovados
pela própria Academia, que
tenham publicado obras literárias ou científicas de reconhecido valor, e que sejam
personalidades que exerçam
ou tenham exercido atividades intelectuais em sua vida
pública ou particular, comprovadas nos respectivos
currículos, obrigatoriamente,
apresentados quando da inscrição para a vaga.
O autor da propositura, Carlinhos da Farmácia, destaca que o objetivo é
colaborar no cumprimento
dos programas de cultura do
município. “Queremos estabelecer intercâmbio cultural
da comunidade, proporcionar
todo o apoio aos escritores de
Caraguatatuba, fomentar e
resgatar a produção literária
de escritores do município
através de arquivo e publicação das obras produzidas,
entre outras finalidades”, comentou.
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Show da banda Balão Mágico e ensaio
geral foram os destaques da abertura
do Carnaval da Vela 2020

O público presente lotou o centro da cidade,
onde o samba era o som que
envolvia e agitava todos que
prestigiaram as apresentações.
A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, levou
ao centro da cidade, no último final de semana a banda
Balão Mágico na abertura do
Carnaval da Vela 2020, em
conjunto com o ensaio geral
das escolas de samba do arquipélago.
O evento aconteceu
no sábado (15), na praça Coronel Julião, na Vila. A banda
Balão Mágico subiu ao palco
em uma apresentação para
toda a família, recordando
seus grandes sucessos como
“A Galinha Magricela”, “Su-
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Confira a programação do
Carnaval de Caraguatatuba 2020

perfantástisco”,
“Ursinho
Pimpão”, “Amigos do Peito”
e muito mais.
Na sequência, a abertura contou com as Escolas
de Samba realizando o ensaio geral, exibindo o samba
enredo das candidatas, com
apresentações de 20 minutos
cada.
O público presen-

te lotou o centro da cidade,
onde o samba era o som que
envolvia e agitava todos que
prestigiaram as apresentações.
Para
informações
sobre a programação completa para o Carnaval da
Vela 2020, acesse pelo link:
http://bit.ly/2SGJMgL

Linha de ônibus “Vila – Veloso”
permanecerá após temporada
Linha de ônibus
“Vila – Veloso” permanecerá após temporada de verão. A linha conta com 32
paradas.
A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e do Turismo informa que a empresa Expresso
Fenix, deixará permanente
a linha direta do Veloso até
a Vila, em prol de uma melhor mobilidade no arquipélago.
Segundo a prefeita
Maria das Graças Ferreira,
a Gracinha, a linha foi implantada no final de dezembro. “Essa linha faz parte do
nosso Plano de Mobilidade,

fevereiro de 2018
2020
0820dedenovembro

ela teve início no final do
ano, visando a melhoria do
trajeto entre a Vila e o Sul
da ilha, parando apenas em
pontos estratégicos e de
maior circulação de pessoas”, explicou.
A linha de ônibus
atende a população e os turistas, da Vila até a praia do
Veloso, no trajeto de ida e
volta.
A linha tem 32 paradas, sendo 16 delas em
cada um dos sentidos. “Os
passageiros não precisam
fazer integração (transferência de um ônibus para o
outro), pois a linha seguirá
direto, para os pontos específicos e em todos eles tem

a sinalização com demonstração em tempo real.
Esta ação faz parte
do plano de mobilidade,
para temporada implementada desde o final de dezembro e com bons resultados será adicionado como
horários fixos”, salientou
a secretária, Bianca Colepicolo.
Segundo a empresa
responsável pelo serviço,
que atende de Norte a Sul
do arquipélago, a cidade conta com a frota mais
nova da região. A renovação com veículos 0km, foi
entregue em setembro, no
aniversário da cidade.

Caraguá Folia 2020 começa na quinta-feira (20/02) c
om o Bloco da Solidariedade.
‘O Vacilão’ é o vencedor do 12º Concurso de
Marchinhas de Caraguatatuba.
Carnaval de Antigamente começa dia 21 de fevereiro c
om desfile do Corso e Bonecões.
Credenciamento de Imprensa – Caraguá Folia 2020.
Bloco Azedô o Pé do Frango anima o Centro de Caraguatatuba.
Bloco Família Cirrose abre o último dia de Carnaval
em Caraguatatuba.
Bloco dos Troxas é a alegria do Carnaval no Porto Novo.
Bloco Vem Quem Guenta agita o Carnaval 2020 na
zona Sul de Caraguatatuba.
Amigos da Folia anima o Carnaval 2020 no Centro
de Caraguatatuba.
Bloco Família Passos pretende relembrar o
Carnaval de Antigamente.
Bloco do Urso invade Avenida do Samba com
sua missão solidária.
Bloco das Sereias toma conta, pela primeira vez,
das ruas de Caraguatatuba no Carnaval 2020.
Bloco Recanto Verde Mar mostra que folia
combina com conscientização.
Devotos da Cheirosa anima o Carnaval de Marchinhas
no Massaguaçu.
Bloco da diversidade, Gaiola das Loucas é atrativo no
Carnaval de Rua de Caraguatatuba.
Bloco Fiel Caraguá estreia no Carnaval em Caraguatatuba.
Bloco Corintiano “Do Preto e Branco” invade as
ruas de Caraguatatuba no Carnaval 2020.
Tradicional Bloco das Piranhas é diversão do Carnaval
de Rua de Caraguatatuba no sábado.
Da mesa de padaria para a Passarela do Samba,
Bloco Tropa D´Litro é diversão garantida na Massaguaçu.
Caraguá Folia 2020 tem diversão com trios elétricos
em 9 bairros, 17 blocos, Murilo Huff, Exaltasamba e Preta Gil.
Bloco da Solidariedade abre o Caraguá Folia 2020.
Preta Gil, Exaltasamba e Murilo Huff são atrações do
Carnaval 2020 em Caraguatatuba.
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AEPIVESP critica DETRAN/SP por privilégios

AEPIVESP é a Associação dos
Estampadores de Placas de Identificação Veicular do Estado de São Paulo,
entidade que defende a livre concorrência e o fim dos carteis da indústria de
placas veiculares instalados no Estado
de São Paulo.

Segundo a entidade algumas
Indústrias de Placas do Mercosul estariam sendo privilegiadas pelo DETRAN/SP, o segmento fatura mais de
R$ 126 milhões por ano. A nova placa
foi implementada em 31 de janeiro de
2020.
No Litoral Norte apenas uma
empresa foi credenciada a IZNEL – Indústria e Comércio Eireli, empresa de
Arujá-SP, que atua na Avenida Rodrigues Alves, 115 no bairro Poiares em
Caraguatatuba e que apresenta movimento intenso e filas enormes.

mento de estampadores do novo sistema de Placas de Identificação Veicular (PIVs) em decorrência do interesse
público, a inoperância da Diretoria de
Veículos do DETRAN/SP em relação a
publicidade dos procedimentos de credenciamento que devem ser adotados
pelos estampadores das novas PIVs para
atender o prazo definido pelo CONTRAN, preocupa membros da recém
criada AEPIVESP - Associação dos Estampadores de Placas de Identificação
Veicular do Estado de São Paulo, entidade que defende a livre concorrência e
o fim dos carteis da indústria de placas
veiculares instalados no Estado de São
Paulo.

Franqueada aos interessados para
esclarecer sobre os procedimentos que
seriam adotados para implementação
das PIVs no Estado de São Paulo, foi realizada em 18.11.2019 no auditório do
DETRAN/SP Audiência
Pública que demonstrou
aos presentes, total despreparo e a inoperância
técnica da Diretoria de
Veículos do órgão estadual em relação ao cumprimento dos dispositivos da
Resolução CONTRAN
nº 780/2019, normativo
federal que dispõe sobre
o novo sistema de Placas
Na última sexta-feira, uma fila de Identificação Veicular (PIV) e o crede aproximadamente trinta pessoas denciamento de estampadores.
aguardavam a confecção de suas placas
que agora são estampadas no local e
Conforme vídeo publicado nas
não são mais lacradas. Um funcionário
preocupado com a fila chamou as pessoas e disse que quem pudesse retornar
no dia seguinte, deveria efetuar o pagamento antecipado, que, apesar de não
trabalharem aos sábados, iriam abrir
excepcionalmente e atender apenas os
vinte primeiros que chegassem. Detalhe: não oferecem notas fiscais pelo
produto nem pelo serviço prestado.
Segundo a AEPIVESP o novo
sistema de emplacamento é afetado
pela inoperância do DETRAN/SP.
Na contramão de ato normativo do Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) que prevê o credencia-

redes sociais é nítida a decepção
dos participantes em relação a posição do Diretor de Veículos do
DETRAN/SP quando por diversas vezes o mesmo insinua que
será proposto um novo processo
licitatório, inclusive considerando minuta de Projeto Básico para
implantação de Placa Mercosul no
Estado de São Paulo, transgredindo a Resolução do CONTRAN que de
forma semelhante a outros normativos
do órgão federal estabelece o credenciamento de estampadores, como os
credenciamentos de lojas de vistorias,
Auto Escolas, dos Centros de Formação de Condutores, e outros prestadores credenciados.
Na ocasião foi declarado pelo
Gerente da Diretoria de Veículos do
DETRAN/SP que a ata da referida audiência deveria ser publicada e compartilhada com os presentes em até 15
(quinze) dias úteis e que não foi publicada no prazo nem ao menos compartilhada.

DETRAN/SP, o Sr. Juan Carlos Dans
Sanchez, que devido suas respostas
em relação aos questionamentos dos
presentes na audiência pública do dia
18.11.19 se demonstrou como um verdadeiro TESTA DE FERRO das empresas que detém os contratos milionários, CENTERSYSTEM, PLACASIL,
IZNEL IND E COM e UNI-INTER.
Disse que nesse sentido a entidade irá tomar todas as providências de
forma proba e transparente, buscando
perante aos órgãos de fiscalização e
controle estaduais e federais e a justiça,
meios para que seja possível estabelecer no âmbito da Diretoria de Veículos
do Departamento Estadual de Trânsito
do Estado de São Paulo a ordem jurídica através de procedimentos de fato
democráticos e mais transparentes.
Contra toda e qualquer ação e/ou omissão promovida pelo órgão de trânsito
estadual que transgrida os princípios
da Administração Pública e principalmente o interesse público.

Um novo processo licitatório privilegiaria apenas 4 (quatro) industrias
que detém desde 2014 através de 11 lotes, contratos de fornecimento de placas ao DETRAN/SP na ordem de mais
de R$ 126 milhões ao ano, conforme
tabela elaborada pela AEPIVESP, nos
termos do Processo nº 424.096-0/2013
e Pregão Eletrônico 028/2014 e que inO Jornal Noroeste News não
clusive foi prorrogado até o dia 31 de conseguiu resposta do DETRAN-SP,
janeiro de 2020, devido a contrato de mas a INZEL credenciada em Caraaditamento entre as partes.
guatatuba através do Sr. Alexandre da
fábrica em Arujá, esclareceu que quanA Associação dos Estampado- do um cliente pede, eles enviam a nota
res de Placas de Identificação Veicular fiscal por e_mail. Disse ainda que a
do Estado de São Paulo (AEPIVESP) nota é emitida com a inscrição da Predefende o cumprimento da Resolução feitura de Arujá e apenas quando o emCONTRAN nº 780/19 que dispõe em placamento é feito em concessionárias
seus artigos 10 e 12 o credenciamento é emitida uma nota fiscal de serviços
de estampadores e que inclusive veda a com a inscrição do município de Carahabilitação de empresas de outra forma guatatuba.
diversa.
Ouvindo alguns contadores souO presidente da Associação dos bemos que quando a venda é efetuada
Estampadores de Placas de Identifica- no município e inclui serviços a nota
ção Veicular do Estado de São Paulo fiscal deveria ser emitida no município
- AEPIVESP, Roberto Carlos Vieira, pois isso representa perda de arrecadarepudia o comportamento e a condu- ção ao mesmo.
ta antiética do Diretor de Veículos do
Cesar Jumana
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Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Minha mais
que amiga
Tatiane Lucio
comemorou
seu niver em
altíssimo
astral junto
de sua familia
e amigos.
Parabéns!!!
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Nesta semana você vai querer coisas mais estimulantes e criativas para fazer. Com o par, fazer chantagem
emocional não vai levar você a lugar algum. Converse com
seu amor. Nº da Sorte 02.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“A educação de um
povo é inversamente
proporcional ao número
de carrinhos largados
no estacionamento do
supermercado!”

Já é hora de dividir as responsabilidades
domésticas com seus familiares. Assim, terá menos exigências na sua rotina e ganhará tempo para se envolver
em atividades mais prazerosas. Nº da Sorte 33.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Concentre-se em seus interesses e chegará
aonde quer. Com foco em suas responsabilidades, poderá
se destacar no que faz. Na relação afetiva, expresse seu
romantismo. Nº da Sorte 08.

Câncer - 21/06 à 21/07

Assuntos comerciais contam com boas vibrações. Contenha-se nos gastos.Dê atenção aos familiares
mais experientes. A dois, sua cara-metade precisa de mais
dedicação. Nº da Sorte 07.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

O esforço será maior do que de costume,
mas conseguirá se realizar naquilo que faz. No trabalho, o
relacionamento com os colegas será muito produtivo. Boa
semana pra ficar perto do teu amor. Nº da sorte 03.

Virgem - 23/08 à 22/09

Não exija demais do seu relacionamento
amoroso e busque qualidade e segurança na sua relação
com o par. Se puder, programe uma viagem em família. Nº
da sorte 17.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Com seu carisma à flor da pele, conseguirá
resolver algumas questões familiares. Faça planos que
possa cumprir para não quebrar a cara. Um passeio com
seu amor vai estimular. Nº da Sorte 06.

Escorpião-23/10 à 21/11

Leve a sério seus compromissos e mostre
firmeza, sobretudo ao lidar com o público em geral. Não se
intimide, pois você tem talento de sobra para convencer e
fazer valer as suas razões Nº da Sorte 31.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Boa semana para desenvolver novos projetos
de trabalho ou impulsionar negociações. Leve suas atividades adiante com a colaboração de outras pessoas. Clima
de sensualidade na vida a dois. Nº da Sorte 10.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Admita seus erros e tire proveito das dificuldades. Procure cuidar melhor da sua aparência caso precise
se apresentar em público. Aguarde o melhor momento para
agir no amor. Nº da Sorte 21.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02
Assuma as responsabilidades sobre o seu
trabalho sem abrir mão daquelas que dizem respeito à
família. Na relação amorosa, é melhor ouvir o que o par
tem a dizer. Nº da Sorte 36.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br

Peixes - 20/02 à 20/03

Também poderá se dividir entre as suas atribuições profissionais e as necessidades da família. Isso sem
contar os desejos do seu amor. Uma manifestação de afeto
valerá mais do que palavras. N° na da Sorte 09.
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Projeto de Dennis Guerra obriga
remoção de cabos e fiação aérea
excedentes e sem uso no município

A Câmara Municipal
de Caraguatatuba aprovou
no último dia 11, durante a
segunda sessão ordinária do
ano, o projeto de lei 056/19,
do Vereador DENNIS DA
SILVA GUERRA, que dispõe sobre a obrigatoriedade
da remoção dos cabos e fiação aérea, excedentes e sem
uso, instalados por concessionárias e/ou permissionárias que operam ou utilizam
rede aérea, no município e dá
outras providências.
A proposta diz que as

concessionárias ou permissionárias prestadoras de serviços de telefonia, televisão
a cabo, internet ou qualquer
outros relacionado à rede
aérea, terão o prazo de 180
dias, após a publicação desta
lei, para se adequarem à presente legislação.
Ainda de acordo com
a propositura de Dennis
Guerra, que foi aprovada por
unanimidade, uma vez notificada pela Administração
Pública, haverá um prazo de
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30 dias, a contar da notificação, para remoção dos cabos
ou fiação aéreos excedentes
ou para justificar a necessidade de mantê-los no local,
sob pena de aplicação de
multa no valor de R$ 5 mil
por dia.

São Sebastião divulga balanço da
temporada de verão 2019/2020
Durante toda a temporada de verão, a Prefeitura
de São Sebastião, por meio
da Secretaria de Turismo
(SETUR) e da Fundação
Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass),
realizou diversos eventos,
de forma descentralizada,
promovendo entretenimento
gratuitamente de Costa Norte a Sul do município, atraindo milhares de moradores e
turistas, tendo total aprovação do público.
Neste ano, o Festival
de Verão ganhou novo formato, sendo realizado também nas praias de Maresias e
Boiçucanga, além da Rua da
Praia, com atrações reconhecidas nacional e internacionalmente, patrocinadas pela
Amstel. Contabilizando as
atrações do Carnaval 2020,
serão mais de 120 apresentações de ponta a ponta de São
Sebastião.
A Prefeitura ainda
ressalta a valorização da
cultura local, um dos grandes diferenciais do Governo
Municipal, que investe nas

bandas locais. Apenas nesta
temporada, mais de 50 artistas subiram nos palcos da
cidade.
Os investimentos na
pasta, resultam nas altas taxas de ocupação em hotéis e
pousadas do município, que
bateram todos os recordes
dos últimos anos, registrando ocupação acima de 80%.
Um levantamento realizado
pela plataforma de estadias
e atividades Airbnb apontou
que São Sebastião foi o 6º
destino com maior procura
durante o Ano Novo, estan-

do entre os 10 destinos mais
procurados pelos viajantes
brasileiros nessa época.
Somente no Réveillon, segundo a Polícia
Militar, cerca de 300 mil
pessoas optaram por passar a
virada do ano nas praias de
São Sebastião, e de acordo
com a SETUR, para toda a
temporada de verão, são esperadas aproximadamente
600 mil pessoas.
Além da promoção de
eventos e atividades durante
todo o ano, que fomentam
e aquecem o turismo, tanto
na época de alta temporada,
quanto no período de baixa
temporada, a Prefeitura segue participando de diversas
feiras nacionais e internacionais de turismo, resultando
em um incremento de 45%
da economia local, favorecendo assim a geração de
emprego e renda.

20 de fevereiro de 2020

São Sebastião promove reunião para
alavancar crescimento econômico
no setor portuário

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social
(SEDES), através do Departamento de Trabalho e
Emprego, Centro Integrado
Profissionalizante (CIP) e
Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT), recebeu
no último dia (11), o presidente do Sindicato dos Estivadores, Robson Wilson dos
Santos, o secretário Rogério
Misseno, e Luiz Felipe da
Costa Santana, diretor de Assuntos Portuários da Prefeitura de São Sebastião.
O objetivo do encontro é a necessidade da
promoção de reuniões com
associações, instituições de
ensino, sindicatos, entre outros, para alavancar o crescimento econômico da cidade,
uma das prioridades da atual
gestão municipal.
O diretor do CIP, Fábio Aranha disse que estas
ações de capacitação do trabalhador portuário buscam
maior eficiência, segurança,
qualidade e produtividade,
quando se oferece motivação, através de cursos de
qualificação profissional.
“Este encontro teve
como objetivo promover

ações que visem impulsionar
a empregabilidade e a qualificação profissional para os
agentes portuários no nosso
município e entendemos que
é de suma importância esta
união, haja vista a prospecção econômica da cidade”,
afirmou Afonso Valle, diretor do PAT.
De acordo com Felipe Santana, a iniciativa da
prefeitura em buscar uma
empresa especializada em
formação de mão de obra
portuária é inédita no país.
“É uma busca pela qualificação e reciclagem da mão de
obra local, um olhar especial
da Prefeitura para a iniciativa
portuária, atendendo o Porto
de Carga Seca das Docas de
São Sebastião, a atividade

óleo e gás do Terminal da
Petrobras e já visando a formação de mão de obra para
os cruzeiros que fundeiam
no Canal de São Sebastião”,
analisou Santana.
Um dos pilares da
administração municipal é
a promoção e a formação
profissional do trabalhador
portuário, através do Centro
Integrado Profissionalizante
(CIP), que já formou mais
de 7.000 alunos qualificados,
nas áreas de NR10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade); NR11
(Transporte, Armazenagem
e Manuseio de Materiais),
empilhadeira, pá carregadeira, estoquistas, entre outros
cursos ofertados.

ilegais. Não foram registradas
ocorrências e foi feito o monitoramento das áreas.
“A ação visa combater
acampamento irregular em
áreas inadequadas. Não queremos proibir o acampamento,
mas sim, indicar que a prática
seja executada em locais indicados visando, principalmente, a preservação de nossos
recursos naturais e praias”,
explicou o secretário de Turismo, Potiguara do Lago.
Legislação
O Decreto Estadual
52.388, de 13 de fevereiro de
1970, proíbe o camping selvagem e o churrasco nas praias
em todo o litoral do estado, e
a Lei Municipal número 1360,
de 27 de maio de 1994 tam-

bém trata sobre o assunto.
O camping em Ubatuba só é permitido em locais regulamentados pelo município.
Recomendações em
Ubatuba
Para os amantes do Turismo Ecológico, é recomendada a contratação de um dos
mais de 80 guias de turismo
credenciados junto ao Ministério do Turismo, que poderão
orientar as trilhas e os locais
onde é permitida a prática de
camping de pernoite.
Além de ser um crime,
segundo a lei, o acampamento
na praia provoca a depredação da natureza com atitudes
como retirada de madeira verde para fazer fogueiras e lixo.

Ubatuba promove ação de
combate ao turismo ilegal

No último sábado, 08,
uma ação conjunta que envolveu a Prefeitura de Ubatuba,
por meio da secretaria de Turismo e Guarda Civil Municipal (GCM), a Companhia Municipal de Turismo (Comtur)
e as polícias Ambiental e Marítma percorreu as praias do
cedro, Deserta, Saco das Bananas e Simão para ações de
fiscalização, visando o combate ao turismo ilegal.
Como são praias de
difícil acesso, esses locais são
procurados para a prática de
acampamento irregular e turismo predatório.
De acordo com a
Comtur, a operação foi articulada visando a orientação
aos turistas sobre as práticas
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 100618875.2018.8.26.0126O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO GUILHERME DE
FARIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)JOYCE ALVES OLIVEIRA
MEDINA ME, CNPJ 23.148.791/0001-05,com endereço à Avenida Paulo
Ferraz da Silva Porto, 1500, apto. 24, Prainha, CEP 11661-570,Caraguatatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de Márcia
Rita Silvados Reis, alegando em síntese: Que é credora da requerida da
quantia de R$ 16.762,50,representada pelos aluguéis e encargos não pagos a partir de janeiro/2018, referente ao imóvel localizado na Rua Nilo
Braga Garcez, 160 nesta cidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba,
aos 24 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO nº 1004722-17.2016.8.26.0126,
o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Drº João Mario Estevão da Silva,
do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, , na forma da Lei, etc...
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Geralda Josefa
da Conceição ajuizou ação de USUCAPIÃO, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o presente feito sob
pena de presumir-se verdadeiros os fatos alegados pela Autora. Tudo nos
termos do r. despacho de fls. 202, visando usucarpir o ½ (meio lote)
de terreno do lote de nº 03 (três) do loteamento Jardim Nossa Senhora
Aparecida, medindo 5,75m, na frente e nos fundos e, também, 23,68m de
ambos os lados da frente aos fundos, perfazendo área total de 135,12m²;
fazendo frente para a rua Raimundo Fernandes Vaz antiga rua Santa Isabel; nos fundos faz divisa com a casa 52, da rua Felipe Camarão, de Dilson
de Souza Dutra; do lado direito, de quem de frente olha para o terreno,
confronta com a casa de nº 61, do lado esquerdo confronta com a casa de
nº 60, parte do mesmo lote de nº 03 (três), pertencente a Vitor Ambrosio;
sendo que o referido imóvel está cadastrado junto a Prefeitura Municipal
sob o nº 09.571.088. Será o presente edital afixado e publicado na forma
da Lei. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 12 de fevereiro de 2020.
xx

VD terreno próximo ao
Centro (1.000m da igreja
matriz) murado/ aterrado/
escritura registrada/ R$
270.000/ TT 12 996229797

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

20 de fevereiro de 2020

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 100643527.2016.8.26.0126O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de
Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr. PAULO GUILHERME DE
FARIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELIO CASTRO COSTA,
brasileiro, gerente de produção, casado, RG n.º 2007982768-8 SSP/PE,
CPF n.º 278.954.998-23, atualmente em lugar incerto e não sabido, que
por este Juízo tramita de uma Ação de Cobrança de Alugueres e Encargos, movida por Valdemir Fabricio Alves, brasileiro, solteiro, assistente
técnico, RG n° 12.706.979-3 SSP/SP, CPF/MF n.° 035.181.988-66 e,
Diego Gonçales Sampaio Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG n.º
26.840.250 SSP/SP, CPF/MF n.º 298.809.648-10,residentes na Rua
Claudino Pinto, n.º 100, apto. 101, Bl. 1, Brás, São Paulo/SP, objetivando
o recebimento de alugueres e encargos locatícios não pagos, alusivos ao
contrato de locação firmado pelas partes. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital para citação do supramencionado para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias deste edital, conteste o feito. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos
07 de Fevereiro de 2020.

Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá aos 24 de março de 2020 ás 15:30 hrs na Associação comercial de Caraguatatuba, à Rua Engenheiro João Fonseca,
484, Centro, Caraguatatuba, SP. A Diretoria da AQC, convoca todos
os quiosqueiros e Associados dos Quiosques de Caraguatatuba, por
meio deste edital, para o comparecimento à Assembleia que terá início
as 15:30hrs, com segunda chamada as 16:00hrs, oportunidade que
será aberto os trabalhos independente do numero de associados presentes, cuja a pauta em discussão será : 1) Prestação de contas ano
2019; 2) Ordenamento da Orla; 3) PIU e outros. Para que surtam
os regulares efeitos de direito, publica-se o presente edital de convocação Margarida Josefa Fernandes - Diretora Presidente da AQC ,
Marcio Rosa dos Santos – Diretor Tesoureiro da AQC.
Caraguatatuba, 18 fevereiro de 2020

VD ou aceito permuta no litoral excelente Casa e localizada no bairro Beira Rio I c/ 3 quartos/ 1 suíte/
3 wc/ sala/ sala de jantar/ coz./ despensa/ lavanderia/quintal/ garagem para 3 carros/ portões eletrônicos/ área gourmet c/ churrasq./ fogão a lenha/ forno/
aparador de alimentos e balcão gourmet/ varanda/
pisc. c/ cascata/ ducha e jardim iluminado. Área total:
386m2, área construída 246m2 (dois lotes). Ac. proposta venda a vista. (12) 99674-8062

- 10
-- 11

Noroeste News - Classificados

Praia das Palmeiras lote 250m²/ escritura def. e impostos pagos/
rua aberta/ R$ 38 mil a
vista (12) 98111-5520

VD Lote 100m²/ Morro
do Algodão/ próx ao posto
de saúde/ R$ 50 mil/ ac.
entrada + parcelas (12)
99748-3729

VD Lote 100m²/ Morro
do Algodão/ próx ao posR$ 550.000,00 mas aceito to de saúde/ R$ 50 mil/
contra oferta (12) 99660- ac. entrada + parcelas
(12) 99748-3729
2700 com Flávio

VD terreno Jd Britânia/
50m da praia/ murado e
aterrado/ escritura registrada, R$ 250.000/ Tt 12
99622-9797

20 de fevereiro de 2020

ALUGO Kit Temporada/ Vendo terreno 1.000m²
até 4 pessoas/ mob/ 1 murado e aterrado c/projeto
vaga auto/ Martin Sá (12)
aprovado de 10 sobrados
98842-0002/ 99672-0020
na Rua Cristovão de BarVD próx. AME casa 3 dor
(1 st) + edícula/ R$ 400
mil/ próx. rodoviária casa
2 dor/ precisa reforma/ R$
150 mil/ 3882-3022 creci
41422

ros/ um quarteirão da Pizzaria Lunamar/ avaliado em
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