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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Fábio Ferreira e 
Rádio Antena 8 FM

Uma relação que vem de longa 
data, desde que Fábio Ferreira ainda 
adolescente, sonhava em ter sua pró-
pria emissora. Essa relação amadu-
receu e hoje se transformou em uma 
grande parceria.

Inicialmente foram algumas 
poucas participações em programas 
políticos e com o tempo veio o convite 
para participar como comentarista no 
programa Jornal da 8, onde estou há 
alguns meses. Essa participação acon-
teceu justamente durante a pandemia, 
que impôs a todos, mudanças de hábi-
tos e costumes. Momento em que o Jor-
nal Noroeste News teve que se adaptar 
a nova realidade e dar mais atenção as 
novas mídias criadas pela internet.

Paramos a impressão em papel já 
que nossos principais anunciantes tive-
ram que fechar suas portas e as pessoas 
evitavam pegar o jornal por medo da 
contaminação. Para nossa surpresa as 
visitas em nossos site alcançaram índi-
ces nunca antes percebidos, mas ainda 
faltava fazer mais. 

Os especialistas dizem que é em 
época de dificuldades que devemos 
ficar atentos as novas oportunidades, 
e um dia, comentando na rádio o que 
acontecia com a televisão aberta, que 
por falta de espaço passou a utilizar 
o satélite e hoje se vale da chamada 
transmissão de stream pela web, veio 
o caminho. Esse comentário me fez re-
fletir e surge a ideia de inovar e criar 
uma TV WEB. 

Sabendo do investimento ne-
cessário e também que minha esposa 
Marly, claro, sócia eterna de muitas 
ações seria uma grande crítica, resolvi 
amadurecer e confesso precisei de três 
semanas antes de apresentar o projeto. 
De pronto ela aprovou e ai comecei a 
consultar amigos mais próximos como 
o próprio Fábio. Surge  também a ideia 

inicial de transmitirmos pela tv, já ba-
tizada de “Caraguá TV – A Primeira da 
Cidade”, alguns programas como o re-
ferido jornal.

Iniciamos as transmissões apenas 
com o áudio da emissora e a apresenta-
ção de um clipe em que figura a equipe 
da rádio. Investindo ainda mais, coloca-
mos uma câmera ao vivo e hoje as trans-
missãoes já podem ser vistas no site do 
Jornal Noroeste News, no Facebook da 
Rádio Antena 8 FM e no Facebook da 
própria Caraguá TV A Primeira da Cida-
de, uma vez que seu site ainda não está 
terminado.

Mas voltemos ao Fábio. Apesar 
de já saber ser uma pessoa dinâmica e 
persistente, não podia avaliar sua con-
duta ética e moral e apenas hoje, depois 
de conviver com ele há alguns meses, 
posso dizer ser de primeira. Sua conduta 
quer na direção editorial da rádio como 
no relacionamento com os membros de 
sua equipe mostram seu caráter impecá-
vel.

Também tenho que reconhecer 
que rádio nunca foi minha praia, em que 
pese ter tido participação ativa na área 
técnica da Rádio Oceânica e na instala-
ção da Caraguá FM. E tenho que admitir 
que muito tenho aprendido com o Fábio 
nesses meses de participação na emisso-
ra.

Só posso de público agradecer ao 
Fábio a oportunidade e a todos os mem-
bros da equipe da Rádio Antena 8 FM 
o carinho da acolhida. Estou certo que 
essa parceria fortalecerá mais nossas re-
lações e o futuro é promissor.

Obrigado de coração a você Fá-
bio Ferreira e a toda equipe, Anderson 
Biruta, Zé da Viola, Sthênio Pierrotti, 
Adilson d’Moraes e Dona Lurdes.

Cesar Jumana

Idosos e pessoas com deficiência já 
receberam em suas casas mais de 2,5 mil kits 

refeição durante pandemia
A Prefeitura de Cara-

guatatuba por meio do Cen-
tro Integrado de Atenção à 
Pessoa com Deficiência e 
ao Idoso (Ciapi), já entregou 
2.540 kits refeição para 20 
idosos e pessoas com defici-
ência em situação de vulne-
rabilidade alimentar, desde 
o início da pandemia da Co-
vid-19, em março.

Os kits contêm refei-
ções para almoço, café da 
tarde e jantar, preparados 
diariamente pela equipe do 
Ciapi, com cardápio elabora-
do por uma nutricionista, de 
acordo com a necessidade de 
cada pessoa.

Segundo o coordena-
dor técnico do Ciapi, Mario 

Vitório, o principal objetivo 
é manter o acompanhamento 
dos usuários mesmo à dis-
tância, com uma alimentação 
adequada, enquanto as ativi-
dades presenciais estiverem 
suspensas. 

O Ciapi de Caragua-

tatuba é administrado pelo 
IDGT - Instituto de Desen-
volvimento de Gestão, Tec-
nologia e Pesquisa em Saúde 
e Assistência Social, com 
supervisão da Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso (Sepedi).
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Caraguatatuba inicia Campanha de 
Vacinação contra poliomielite

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba continua empe-
nhada em vacinar as crianças 
de um ano a menores de cin-
co anos do município contra 
a poliomielite durante o pe-
ríodo de campanha, que vai 
até o dia 30 de outubro. 

A campanha vem 
acompanhada da Multiva-
cinação para atualização e 
regularização da carteirinha 
de vacinas das crianças e 
adolescentes, menores de 15 
anos, de acordo com as indi-
cações do Calendário Nacio-
nal de Vacinação.

Além da Campanha 
de Vacinação contra a po-
liomielite e Multivacinação, 
a Prefeitura também prosse-
gue com as campanhas con-
tra sarampo, que é destinada 
aos adultos, de 20 a 49 anos, 
e influenza (H1N1), liberada 
para todo o público, enquan-
to durar os estoques das sa-
las de vacina, até o dia 31 de 
outubro.

Segundo a Secretaria 
de Saúde (Sesau), até essa 

quinta-feira (8), já foram va-
cinados 1.451 adultos com a 
dose da vacina tríplice viral 
que protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola. 

A Sesau também di-
vulgou os números de crian-
ças que já receberam a dose 
da vacina contra poliomieli-
te. Ao todo, foram 247 crian-
ças. 

No dia 17 (sábado), a 
Prefeitura realiza o Dia “D” 
da Campanha de Vacinação 
contra a poliomielite e da 
Multivacinação. Para isso, as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), funcionarão das 9h 
às 17h.

Horário de funcionamento 
das salas de vacinação 

nas UBSs e escolas

UBS José Maurício 
Borges (Perequê-Mirim): 
das 7h30 às 12h e das 13h às 
16h.

UBS Porto Novo: das 
8h às 11h e das 13h às 15h30.

UBS Morro do Algo-
dão: das 8h às 12h e das 13h 
às 16h.

EMEF Prof. Lúcio 
Jacinto dos Santos (UBS 
Tinga), UBS Casa Branca e 
UBS Jetuba: das 7h às 12h e 
das 13h às 16h.

UBS Jaraguazinho: 
das 8h às 12h e das 13h às 
15h45.

UBS Sumaré/Centro: 
das 7h30 às 12h e das 13h às 
15h45. 

EMEF Profª Antonia 
Antunes Arouca (UBS Taba-
tinga e Massaguaçu): das 8h 
às 12h e das 13h às 16h30. 

No dia “D” da Cam-
panha de Vacinação contra 
poliomielite, a equipe de va-
cinas da UBS Casa Branca 
estará atendendo a popula-
ção na EMEF Prof. Luis Sil-
var do Prado.
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O Governo Esta-
dual fez a 14ª atualização 
do Plano São Paulo de 
retomada econômica na 
última sexta-feira (9/10) 
e Caraguatatuba avançou 
para 4ª Fase do Plano SP 
– Verde. A próxima reclas-
sificação dos municípios 
das 17 Diretorias Regio-
nais de Saúde (DRSs) será 
no dia 16 de novembro 
(segunda-feira).  A cidade 
estava há 59 dias dentro da 
Fase Amarela do Plano SP, 
desde o dia 10 de agosto. 
Atualmente, a ocupação 
da UTI Covid-19 no muni-
cípio está em 22% e a en-
fermaria está em 21%. 

A retomada grada-
tiva e segura da economia 
na cidade tem sido feita 
seguindo exigentes proto-
colos sanitários e intensa 
fiscalização, além de aná-
lise dos dados relaciona-
dos à Covid-19 (doença 

provocada pela nova cepa 
do coronavírus). 

Com a entrada na 
Fase Verde, a Prefeitura 
de Caraguatatuba agora 
ampliou a capacidade de 
lotação dos estabeleci-
mentos de 40% para 60%. 
O Decreto Municipal nº 
1.343, de 13 de outubro 
de 2020, foi publicado no 
Diário Oficial Eletrônico 
do Município (Edital 391) 
desta terça-feira (13/10) e 
limitou as atividades eco-
nômicas em 12 horas diá-
rias, proibindo o funciona-
mento de estabelecimentos 
após as 23h30. 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba permanece 
com a liberação de imo-
biliárias, concessionárias, 
escritórios, comércio, 
shopping centers, bares, 
restaurantes e similares; 
salões de beleza e estética; 

autoescolas, cursos livres, 
instituições de ensino su-
perior, cursos técnicos, 
academias, estúdios de 
personal training e afins; 
atividades náuticas, ativi-
dades esportivas; eventos, 
convenções e atividades 
culturais; e parques temá-
ticos.

Com a publicação 
do Decreto Municipal nº 
1.343/2020, a emissão de 
senhas para veículos de 
fretamento turístico com 
destino a hotéis e pousadas 
está autorizada, desde que 
a hospedagem tenha com-
provadamente mais de um 
dia de duração. Os pedidos 
de autorização devem ser 
protocolados com no míni-
mo 10 dias úteis de antece-
dência da data da viagem.

Hotéis e pousadas 
têm que limitar o número 
de hóspedes nos eleva-
dores em uma pessoa de 

Caraguatatuba avança para Fase Verde após a 14ª atualização do Plano SP

cada vez, salvo membros 
da mesma família, além de 
oferecer luvas descartáveis 
para os clientes do restau-
rante no sistema self-ser-
vice.

O atendimento 
presencial em bares, res-
taurantes e similares está 
autorizado até às 23h30, 
garantindo que o serviço 
de mesa não ultrapasse 12 
horas diárias, além de ob-

servar o limite de 60% de 
ocupação, distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre 
as mesas e organização das 
filas internas e externas, 
seguindo o distanciamen-
to. Quiosques podem mon-
tar até 20 jogos de mesas, 
com quatro cadeiras cada, 
e distância de 1,5 metro.

O descumprimento 
das regras poderá promo-
ver a aplicação de multa 

no valor de 1.000 VRMs 
ou R$ 3.570,00 (1 VRM= 
R$ 3,57), além de medidas 
e sanções cabíveis, de na-
tureza civil, administrativa 
e penal, respondendo pelos 
267 e 268 do Código Penal 
(dos Crimes Contra a Saú-
de Pública). A reincidência 
será punida com aplicação 
de multa em dobro até cas-
sação imediata do Alvará 
de Funcionamento.
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Caraguatatuba inicia programação do 
“Outubro Rosa” nesta terça-feira

A Prefeitura de Cara-
guatatuba promove até o dia 
30 de outubro uma progra-
mação especial do “Outubro 
Rosa”, que tem a função de 
informar as mulheres sobre 
o câncer de mama, câncer de 
colo do útero e a importância 
de realizar exames preventi-
vos como o papanicolau e a 
mamografia. 

A orientação da Pre-
feitura é que as mulheres pro-
curem as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) do municí-
pio para o agendamento dos 
exames, das 7h às 17h. Eles 
serão realizados no Centro de 
Referência da Mulher (Pró-
-Mulher), que pode fazer, em 
média, 48 exames de papani-
colau por dia. 

A enfermeira e coor-
denadora da Atenção Básica 
no município, Amélia Fer-
reira, explicou que “qualquer 
alteração visualizada no mo-
mento da coleta do exame, 
a mulher será encaminhada 
para uma avaliação do gine-
cologista”.

Além disso, mulheres 

na faixa etária de 50 a 69 anos 
que não estão com a mamo-
grafia em dia já serão enca-
minhadas para a realização 
do exame. Dessa forma, caso 
surja qualquer alteração, será 
realizado exame complemen-
tar e avaliação médica. 

Câncer de mama
O câncer de mama 

é uma doença causada pela 
multiplicação desordenada de 
células da mama. Esse pro-
cesso gera células anormais 
que se multiplicam, formando 
um tumor. 

Câncer de colo do útero
Esse tipo de câncer, 

também chamado de câncer 
cervical, é causado pela infec-
ção por alguns tipos de papi-
lomavíurs humano (HPV). A 
infecção genital por esse vírus 
é muito frequente e não causa 
doença na maioria das vezes.

UBSs em reforma
UBS Massaguaçu – 

mulheres que têm como refe-
rência essa unidade de saúde 

deverão se dirigir a EMEF 
Profª Antonia Antunes Arou-
ca para o agendamento dos 
exames. 

UBS Tinga – a unida-
de também passa por uma re-
forma de melhorias. Por isso, 
as mulheres deverão procurar 
a EMEF Prof. Lúcio Jacinto 
dos Santos para o agenda-
mento dos exames. 

Serviço – Confira o 
endereço de todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
de Caraguatatuba: https://
tinyurl.com/y7nsteo3.

Pró-Mulher: Está lo-
calizado na Avenida Dr. Ar-
thur da Costa Filho, 2.135 
– Sumaré, Caraguatatuba 
(próximo ao Camaroeiro). O 
telefone é o: (12) 3897-3500.

Confira o endereço 
das escolas municipais 

EMEF Prof.ª Antonia Antu-
nes Arouca: Rua Itália Baffi 
Magni, 581 – Massaguaçu.

EMEI/EMEF Prof. Lúcio Ja-
cinto: Rua Denilza Sebastia-
na dos Santos, 75 – Tinga.
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Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

TAF do concurso público da GCM 
da Prefeitura de Caraguatatuba entra 

no segundo dia de avaliações
A Fundação Vu-

nesp continua com Teste 
de Aptidão Física (TAF) 
do Concurso Público 
01/2019 da Prefeitura de 
Caraguatatuba da Guarda 
Civil Municipal (GCM) 
de 2ª classe, neste domin-
go (13/10), ao longo do 
dia, no Centro Esportivo 
Municipal Ubaldo Gon-
çalves (Cemug), no Jar-
dim Britânia. O teste co-
meçou no último domingo 
(4) e os candidatos habi-
litados ainda vão fazer o 
TAF nos dias 18 e 25 de 
outubro, no Cemug.

 A publicação com 
os horários e as datas do 
TAF pode ser acessa-
da pelo link http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/wp-content/uploa-
ds/2020/08/Edital_362.
pdf (Edital 362 do Diário 
Oficial Eletrônico/Págs. 4 
a 23) ou site da Vunesp. 

A convocação tam-
bém foi divulgada no site 
da Prefeitura de Cara-
guatatuba (http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/), na parte destinada 
ao “Cidadão/Concursos 
e Processos Seletivos”. 
Além disso, é necessário 
levar caneta de tinta preta, 
máscara e álcool gel.

É necessário se 
apresentar no Cemug com, 
no mínimo, 1h de antece-
dência do horário do início 
do TAF. Os selecionados 

devem estar munidos dos 
seguintes documentos: cé-
dula de identidade (RG), 
carteira de órgão ou con-
selho de classe, Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), certifica-
do militar, carteira nacio-
nal de habilitação (CNH), 
expedida nos termos da 
Lei Federal nº 9.503/97, 
passaporte, carteiras de 
identidade expedidas pe-
las Forças Armadas, Po-
lícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares; 
atestado médico original, 
emitido com, no máximo, 
30 dias corridos de ante-
cedência da data do TAF, 
constando que o candida-
to está apto para realizar a 
prova de aptidão física do 
concurso; além de assinar 
o Termo de Responsabi-
lidade do Candidato for-
necido no local da prova 
(O referido “termo” não 
substitui a entrega do 
atestado médico confor-
me determinado no item 
8.10.2. do Edital de Aber-
tura do Concurso Público 
01/2019).

As 140 mulheres e 
os 1.260 homens (obser-
vado o número de vagas 
reservadas para pessoas 
com deficiência) mais 
bem pontuados na prova 
objetiva passarão ainda 
pelas seguintes etapas: 
avaliação psicológica, 
entrega de documentos 
e certidões para investi-
gação social, entrega do 
resultado do exame toxi-
cológico de larga escala; 
e a realização de exames 
médicos. Todas as etapas 
integram a 1ª fase do con-
curso público de GCM 2ª 
classe e possuem caráter 
eliminatório.

O concurso atraiu 
6.514 inscritos. Desse to-
tal, 1.104 mulheres (157 
candidatas/vaga) 5.410 
homens (85 candidatos/
vaga) se inscreveram para 
a função.  O cargo pos-
sui jornada de 40h/sema-
nais e salário-base de R$ 
2.087,27 (em 2020), mais 
50% de adicional de ati-
vidade operacional sobre 
esse valor (R$ 1.043,63).

Turista morre ao reagir a 
assalto em Ubatuba

 No último domingo 
(11), um jovem de 24 anos 
morreu com um tiro na cabe-
ça ao reagir a um assalto nas 
proximidades de um quiosque 
na Praia Grande.
 Segundo a Polícia 
Civil, o rapaz estava com a 
namorada e um casal de ami-
gos dentro de seu carro que 
estava estacionado com o 
vidro aberto, fazendo uso do 
celular, quando um indivíduo 
se aproximou e tentou levar o 
aparelho. 
 O jovem teria reagi-
do, entrando em luta corporal 
com o criminoso que dispa-
rou a arma, atingido a vítima.
Apesar de socorrido, o turista 
que era comerciante na cidade 
de Alfenas, em Minas Gerais, 
e estava na cidade para o fe-
riado prolongado, não resistiu 
aos ferimentos e morreu. O 
criminoso fugiu.

PM prende criminoso 
com arma de fogo em 

Ubatuba
 Por volta das 21h 
da última segunda-feira (12) 
uma equipe da PM em patru-
lhamento pelo bairro Ipiran-
guinha, recebeu uma denún-
cia, a qual relatava que pela 
Rodovia Oswaldo Cruz um 
indivíduo fazia o comércio 
de armas de fogo. A equipe 

deslocou-se para o local e en-
controu o denunciado. Ao ser 
indagado, o homem informou 
aos policiais, que possuía uma 
arma. No local informado por 
ele foi encontrado um revól-
ver calibre 38 (numeração su-
primida) com 04 munições.

Foragido da Justiça por 
estupro é preso em 

Caraguatatuba
 Na noite de domingo 
(11), policiais da Polícia Mi-
litar, em patrulhamento pelo 
bairro Massaguaçu, avista-
ram um indivíduo em atitude 
suspeita que de imediato foi 
abordado. Em revista pessoal 
nada de ilícito foi encontrado, 
porém ao realizar a pesquisa 
dos antecedentes criminais, 
constava em desfavor do in-
divíduo, mandado de prisão 
pela prática do crime de estu-
pro.

PM prende dupla por 
tráfico de drogas em 

Ubatuba
 Na noite de terça-
-feira (13), policiais da Polí-
cia Militar receberam infor-
mações de um possível roubo 
na praia Vermelha do Norte, 
onde indivíduos estariam em 
um veículo VW/Golf, porém 
ao realizarem saturação pelo 
Bairro Taquaral, depararam-
-se com 02 indivíduos que 
empreenderam fuga, dispen-

sando 02 sacolas plásticas, 
mas em seguida foram abor-
dados. 
 Em revista pessoal 
foi localizado com um adoles-
cente R$ 76,00 em dinheiro e 
na sacola que dispensou havia 
11 porções de cocaína, 06 pe-
dras de crack e mais R$227,00 
em dinheiro. Com o jovem de 
20 anos, foi localizado na sa-
cola dispensada 13 porções de 
cocaína, 05 pedras de crack e 
R$ 500,00 em dinheiro.

Força Tática prende 
criminoso com veículo 

dublê em São Sebastião
 Na noite de domin-
go (11), uma equipe da Força 
Tática da Polícia Militar avis-
tou um indivíduo em atitude 
suspeita conduzindo um veí-
culo Chevrolet/Ônix no bairro 
Cambury, Costa Sul do muni-
cípio, e de imediato a equipe 
abordou o veículo. 
 Em revista pessoal 
no condutor, nada de ilícito 
foi localizado, porém ao re-
alizar vistoria no veículo, foi 
constatado irregularidades na 
numeração do chassis e mo-
tor. 
 Após pesquisa mi-
nuciosa, foi encontrada no 
painel, a numeração original 
e constava que o Chevrolet/
Ônix abordado tratava-se de 
produto de furto em 18 de Ju-
nho de 2019.
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Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

Câmara aprova projetos da pauta
Na noite desta terça-

-feira, 13 de outubro, foi rea-
lizada a 37ª sessão ordinária 
do ano. Os parlamentares 
aprovaram os três projetos 
que estavam na pauta da or-
dem do dia.

A primeira propositu-
ra aprovada foi o substitutivo 
ao projeto de lei 25/20, que 
autoriza o Poder Executivo a 
instituir a Feira das Estações 
e dá outras providências.

O projeto consiste na 
realização de uma feira livre 
de natureza econômica, cul-
tural e de lazer, a ser realiza-
do anualmente no prazo má-
ximo de uma semana de cada 
estação do ano, com o obje-
tivo de fomentar o comércio 
local, com produtos a serem 
comercializados com preços 
abaixo do mercado e de qua-
lidade, fomentando também 
o turismo no município.

Os parlamentares 
também votaram e aprova-
ram o projeto de lei nº 26/20, 
que institui e acrescenta no 
calendário de eventos do 

município o dia 18 de junho, 
como o “Dia da Guarda Mi-
rim”, no município de Cara-
guatatuba.

Por fim, foi aprovado 
o projeto de decreto 04/20, 
que dispõe sobre a concessão 
de Título de Cidadão Cara-
guatatubense ao ilustríssimo 
senhor José Olímpio Leal 
Souza, pelos relevantes ser-
viços prestados ao municí-
pio.

Na primeira parte 
da sessão, foram votados e 
aprovados seis requerimen-
tos. 

Requerimento nº 
359/20 – Requer do Executi-
vo informações sobre a apli-
cação da Lei Nº 1374/2007, 
que institui a Semana do 
Combate à Fome e Desnu-
trição, a ser realizada, anual-
mente, de 9 a 16 de outubro.

Requerimento nº 
361/20 – Requer do Executi-
vo cópia do contrato firmado 
entre o Poder Público Muni-

cipal e a Empresa MESTRA 
Comunicação.

Requerimento nº 
362/20 – Requer do Execu-
tivo informações sobre a via-
bilidade de extensão de rede 
de iluminação pública da 
Rua Bico de Lacre, no Bairro 
Jardim Gaivotas.

Requerimento nº 
363/20 – Requer do Exe-
cutivo informações sobre a 
instalação de um Centro de 
Especialidades Médicas na 
Zona Sul do município.

Requerimento nº 
364/20 – Requer do Executi-
vo informações sobre a cons-
trução da Unidade Básica de 
Saúde – UBS no Bairro Jar-
dim Gaivotas.

Requerimento nº 
365/20 – Requer do Execu-
tivo informações sobre a im-
plantação de um Pronto So-
crorro Infantil no município.

Ilhabela notifica novamente Expresso 
Fênix por não cumprir com a determinação 

de operar com 100% da frota
A Prefeitura de Ilha-

bela, por meio da Secretaria 
de Administração notificou 
pela segunda vez, no dia 8 de 
outubro, a empresa Expres-
so Fênix, responsável pelo 
transporte coletivo do muni-
cípio, por não cumprir com a 
determinação de operar com 
100% da frota.

O Executivo por 
diversas vezes esteve em 
contato com a empresa que 
alega inviabilidade econô-
mica, ocasionada pela baixa 
demanda de usuários desde 
o início da pandemia e em 
momento algum apresentou 
adequações no sistema. A 
atitude da Expresso Fênix 
afronta com a clausula 42 do 
contrato nº 93/11, segundo a 
qual a contratada é obrigada 
a cumprir o disposto na legis-
lação municipal, no Contrato 
de Concessão, nas ordens de 
Serviço de Operação, nas 
instruções da concedente.

Para o secretário de 
Administração, Alexandre 
Baptista, diversos episódios 

de aglomeração e denúncias 
de usuários, contribuíram 
para uma atitude mais enér-
gica. “Temos observado que 
a operação pela concessioná-
ria está com frota reduzida e 
superlotada de veículos du-
rante a pandemia, com diver-
sas autuações constatando 
a não observação do limite 
instituído pelas normativas 
vigentes quanto a capacidade 
de lotação dos veículos ope-
rados pela empresa, ocasio-
nando numerosos episódios 
de aglomeração de passa-
geiros e aumento do risco de 
contágio”.

A decisão da Admi-
nistração levará em conta 
a natureza e a gravidade da 
conduta e os danos causados, 
pela autuação da concessio-
nária Expresso Fênix Viação 
Ltda. face infração come-
tida, visando a imposição 
de penalidade contratual na 
forma de multa nos termos 
da clausula 50 do contrato nº 
93/11, embasada no artigo 87 
da Lei 8.666/93: Multa diária 
de R$ 1.000,00, por veículo, 
até sua regularização, em um 
prazo máximo de 15 (quinze) 
dias.
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Eliana Ap. Alves da Silva, 
comemorou seus 40 anos 

com uma festa maravilhosa, 
só com a família, na cidade de 

São José dos Campos. 
Felicidades!!!
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Ilhabela comemora o Dia Mundial 
da Saúde Mental

Desde o ano de 
1992, o dia 10 de outubro 
foi instituído pela Fede-
ração Mundial de Saúde 
Mental com o intuito de 
demonstrar a importância 
de cuidarmos da nossa 
Saúde Mental.  Tivemos 
muitos avanços, quebra-
mos muitos preconceitos, 
porém, ainda temos muito 
o que evoluir, no que diz 
respeito ao cuidado com a 
nossa mente, pois, assim 
como um adoecimento fí-
sico, qualquer alteração 
mental quando não trata-
da pode resultar em morte 
precoce.

Em Ilhabela, as 
UBS de todos os bairros 
estão aptas para realizar 
o primeiro atendimento 
e o acolhimento a quem 
precisa de ajuda, o médi-
co irá atender o paciente, 
ver sua necessidade de 

atendimento e, quando ne-
cessário, realiza o encami-
nhamento do mesmo para 
terapia com psicólogo, 
atendimento do enfermei-
ro em sua residência, ou 
atendimento com psiquia-
tra e medicação, sendo 
encaminhados ao CAPS 
e ao CAPS AD quando o 
paciente faz uso de drogas.

A importância da 
data do dia 10 de outubro 
cabe ao nosso dia a dia, 
como uma análise e re-
flexão de como estamos 
vivendo. Com a pandemia 
podemos ver mais de per-
to a necessidade de cada 
indivíduo, que passou 
por crises de ansiedade, 
depressão, pânico; num 
momento de extrema mu-
dança em nosso dia a dia, 
medo de adoecer, o medo 
de morrer na pandemia fo-
ram os sintomas mais pró-

ximos que muitas pessoas 
tiverem nesses meses, bem 
como os cuidados de hi-
gienização com álcool em 
gel, que geraram stress em 
diversas pessoas. Adultos, 
crianças, adolescentes e 
idosos passaram por todas 
essas questões, de mudan-
ças da sua rotina, não esta-
rem na escola e o confina-
mento, a rotina de trabalho 
e familiar.

O conceito de saú-
de como um estado de 
completo bem-estar físico, 
mental e social definido 
pela própria Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
nos alerta sobre a impor-
tância desse dia, mas, so-
bretudo, de fazer que ele 
tenha um propósito de 
mudança real em tudo que 
esteja relacionado com a 
nossa mente.

2º Festival Aves de Ilhabela começa 
na próxima semana

O 2º Festival de 
Aves é gratuito e promove 
a Observação de Pássaros 
(Birdwatching) no arqui-
pélago, que conta com 
85% das reservas de Mata 
Atlântica conservada.

“Olha o passari-
nho!”, é a frase que será 
mais falada nos próximos 
dias em Ilhabela, com a 
chegada da 2ª edição do 
Festival de Aves, que ocor-
rerá de 19 a 25 de outubro, 
com uma extensa progra-
mação.

Assim como o Fes-
tival do Camarão, o evento 
ganhou um novo formato 
devido à pandemia causa-
da pelo novo coronavírus 
(Covid-19) e a programa-
ção acontecerá de duas for-
mas: presencial (com sede 
principal na Fazenda En-
genho D’Água) e online. 
“Como todo mundo, esta-
mos adaptando os eventos 
para que aconteçam com 
segurança para os partici-
pantes e que eles possam 
aproveitar ao máximo cada 
dia da programação. Além 
disso, o 2º Festival Aves de 
Ilhabela irá movimentar o 
trade, injetando receita na 
economia do município”, 
explicou a secretária de 
Desenvolvimento Econô-
mico e do Turismo, Bianca 
Colepicolo.

O 2º Festival de 
Aves é gratuito e promo-
ve a Observação de Pás-
saros (Birdwatching) no 
arquipélago, que conta 
com 85% das reservas de 

Mata Atlântica conserva-
da. O evento é mais um 
passo para consolidar o 
município como um dos 
principais destinos de eco-
turismo do Brasil. “No ano 
passado, nós tivemos a 
primeira edição do evento, 
onde além de identificar 
quem são os players desse 
mercado em Ilhabela, nós 
também a colocamos no 
mapa dos influenciadores 
de Birdwatching em todo 
o mundo; traçamos as tri-
lhas e os principais pássa-
ros observados em cada 
uma delas e lançamos o ‘O 
Guia de Aves de Ilhabela’ 
incluindo as aves pelági-
cas, o que é um grande 
diferencial do nosso arqui-
pélago. Esse novo evento 
vai consolidar Ilhabela no 
Birdwatching, um merca-
do que cresce muito cada 
ano”, destacou Colepicolo.

Ilhabela têm diver-
sas torres naturais para a 

observação de pássaros, 
que estão identificadas 
no Guia de Aves. Nesses 
pontos, os visitantes têm a 
oportunidade de observar, 
fotografar e catalogar es-
pécies como o Tiê-sangue, 
símbolo da Mata Atlântica, 
Tangará, Papagaio-molei-
ro - eleita a ave símbolo da 
ilha, a Coruja-preta, ou a 
Jacutinga.

A programação 
do 2º Festival de Aves de 
Ilhabela contará com pa-
lestras, cursos, programa-
ção infantil, passarinhadas 
em pequenos grupos pelas 
trilhas de Ilhabela e visita 
a Alcatrazes e uma série 
de atividades virtuais, com 
lives, oficinas, minicur-
sos atividades artístico-
-culturais. A programação 
será transmitida ao vivo 
e permanecerá disponível 
livremente no canal Avis-
tarConecta: http://linktr.
ee/aves_de_ilhabela.

 

- R$ 300,00
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

15 de outubro de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Eu achava que a política 
era a segunda profissão 
mais antiga. Hoje vejo 

que ela se parece muito 
com a primeira”

 A companhia dos amigos trará enorme bem-
-estar. Mas não espere que resolvam seus problemas: 
mexa-se! Nº da Sorte 46.

 O clima em casa está agitado. Siga a sua rotina 
e dedique-se um pouco mais ao convívio com as pessoas 
que ama. Nº da Sorte 78.

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

 Saiba contornar os conflitos entre o que você 
quer e o que os outros esperam. ok? Na paixão, mostre seu 
charme!  Nº da Sorte 19.

 Não espere muito do amor. É preciso aceitar que 
nem sempre é possível satisfazer todas as suas vontades. 
Nº da Sorte 45.

 A troca de ideias será estimulante, tanto nas 
tarefas quanto no romance. No final de semana, esqueça 
o passado e tire um tempinho só para você. Nº da Sorte 62.

 A vontade de dar um tempo de tudo e ficar 
sozinha pode falar alto. Aproveite para avaliar sua vida e 
suas metas. Nº da Sorte 16.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Vai dedicar mais atenção às pessoas queridas. 
Faça um passeio com o gato: invista na privacidade. Nº da 
Sorte 01.

 É uma boa semana para conhecer pessoas e 
fazer novos amigos. A dois, o clima promete confiança e 
muita alegria. Nº da Sorte 03.

 Pode sentir certo desânimo nesta tarde: reaja! 
No romance, ciúme e falta de grana podem atrapalhar. 
Cuidado! Nº da Sorte 11.

 Cuidado com a concorrência! Evite o clima de 
disputa com colegas. Sem novidades, o amor deixará a 
desejar. Nº da Sorte 18.

 Para que ficar cultivando mágoas? Liberte-se 
do que já passou e dê um novo rumo à sua vida amorosa 
já! Nº da Sorte 68.

 Evite se sobrecarregar com os compromissos. 
O setor afetivo recebe novos estímulos. Abuse da sensua-
lidade! Nº da Sorte 56.
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PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

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

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

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

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

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

VAPAPESCA SÓ 
R$90MIL 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ ótimo local/ ZAP 
98187 8636

M. DO ALGODÃO 
R$50MIL/ LOTE 360M²/ 
ESCRITURA DEFINITIVA/ 
ZAP 98187 8636 

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1007471-36.2018.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Ana Maria Gabos de Campos
Prioridade Idoso
3ª Vara Cível3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO Nº 1007471-36.2018.8.26.0126
O(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) a todos quantos virem o presente ou dele conhecimento 
tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Ana Maria Gabos de Cam-
pos e Pedro Luis Cardoso de Campos, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando regularizar o domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Virgem, 
Bairro Getuba, na Praia do Massaguaçú, Caraguatatuba/SP, identificação 
municipal sob o nº 06.104.010, Lote 10 da Quadra 31, do Loteamento: O 
Capricórnio, descrito e caracterizado na matrícula nº 52.557 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP, alegando posse mansa e pací-
fica no prazo legal. Estando 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 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será con-
siderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 02 de agosto de 2019.

 O CEEPAM - Centro Educacional e Ecológi-
co de Proteção Ambiental, convocam à Assembleia 
Geral Extraordinária, para Alteração do Estatuto. 
Sendo a primeira chamada as 14:00 hs, e a  segunda as 
14:30hs; no dia 24 de outubro de 2020, no Sítio do Jacú. 
Alameda Cândido Mariano da Silva Rondon  900. Sí-
tio do Jacú  - Praia Tabatinga  - Caraguatatuba.  SP. 
Caraguatatuba, 07 de outubro de 2020. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eduardo de Lima Leduc  
Presidente

Caraguatatuba,  08 de  Outubro de 2020.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONDOMÍNIO COSTA ESMERALDA APART HOTEL

 Na qualidade de Síndica do Condomínio em epígrafe, eu, Patrícia Helena 
Leite Brasil, venho pela presente convocar os senhores condôminos para participa-
rem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 24 de Outubro 
(sábado) de 2020. Diante da pandemia da  COVID-19, e,  em caráter excepcional, a 
referida reunião será realizada de forma virtual (vídeo conferência), às 09:00 horas 
em primeira convocação. Caso não haja “quorum” regulamentar, ficam desde já 
convocados para reunir-se no mesmo dia em segunda chamada às 09:30 horas, 
com qualquer número de presentes para deliberarem e votarem sobre a ORDEM 
DO DIA abaixo descrita.

 O  LINK de acesso à assembleia virtual foi disponibilizado  a todos os 
condôminos por e-mail e via aplicativo Com 21. Em caso de qualquer eventuali-
dade para adquirirem o link, basta com até 24 hs antes do início da assembleia o 
contato junto a Administradora. 

 1. Prestação e aprovação das contas (Ordinária e Extraordinária/Obra) do 
ano de 2019 e apresentação da posição financeira atual;

 2. Apresentação e votação  quanto a possibilidade de angariar  novas re-
ceitas para o caixa condominial com:  a) locação do topo do prédio para antenas 
de operadoras de telefonia, b) locação zeladoria, c) apresentação de propostas e 
deliberação quanto a instalação de sistema fotovoltaica);

 3. Apresentação da despesa com a climatização da piscina e deliberação 
quanto ao seu funcionamento.

 4. Previsão Orçamentária para suprimento das despesas ordinárias e fun-
dos para 2020/2021;

 5. Eleição de Síndica (o) nos termos do artigo 32º da Convenção.

 6. Apresentação do andamento das obras extraordinárias.                  
   

Atenciosamente.

Patrícia Helena Leite Brasil - Síndica
Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel
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PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628

Aluga-se 1 apartamentos  de um 
dormitório 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 
eletrônico e  Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 

com proprietário
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PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723

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

SITIO PEGORE-
LLI 3 ALQ. casa 3 
dorm/ casa hospedes/ 
salão de festas/ lagos/ 
piscina/ churrasq/ lindo/ 
R$1,200milh./ ZAP 
98187 8636

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

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

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

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

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

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

LOTES 150² Peg-
orelli e Perequê poucas 
unidades/ ótimo local/ 
R$30mil/ doc 100%/ fa-
cilita/ zap 98187-8636

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

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553ALUGA Casa no B. 

Alto 2D., Sl. e coz., 1 
vaga / R$ 850,00/ Tratar 
Telefone : 3887-9306 / 
98209-8467
PROCURO trabalho 
de faxineira em casa e es-
critório/ Fone 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


