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Caraguatatuba tem proposta 
aprovada e recebe Virada SP Online

Após proposta apro-
vada, o município de Cara-
guatatuba foi contemplado 
para receber a edição 2020 
da Virada SP que, este ano, 
será apresentada em versão 
online.

Para a coordenadora 
de projetos da Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba (FUNDACC), 
Bruna Caldas, é uma enorme 
satisfação o município re-
ceber um evento como este, 
que cede apoio e fomento à 
cultura local. 

Bruna explica que, 
além de contemplada para 
participar do evento, Cara-
guatatuba foi automatica-
mente reconhecida como 
Capital Cultural e passa a 
integrar a Rede de Capitais 
Culturais do Estado de São 
Paulo.

A Virada SP Online 
é uma maratona cultural re-
alizada na virada de um dia 
para o outro, com apresen-
tações online de linguagens 
variadas executadas por ar-

tistas e grupos de relevância 
no cenário cultural local, 
regional, nacional e interna-
cional. 

As edições da Vi-
rada SP Online resultam de 
parcerias estabelecidas en-
tre a Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Esta-
do de São Paulo, a Amigos 
da Arte e os municípios se-
lecionados.  

As atividades e ar-
tistas locais indicados pela 
proposta municipal passarão 
pela curadoria da Amigos da 
Arte e as atrações seleciona-

das receberão cachê de R$ 5 
mil. 

A produção dos re-
gistros audiovisuais locais 
são de responsabilidade do 
município, que será apoia-
do pela Amigos da Arte com 
a direção e concepção do 
evento online, com progra-
mação cultural exclusiva, e 
a difusão virtual de todas as 
atividades das edições da Vi-
rada SP Online.

A data para o even-
to, assim como a programa-
ção, será divulgado em bre-
ve.

Caraguatatuba institui no calendário 
de eventos o Dia da Guarda Mirim

O prefeito Aguilar 
Junior sancionou no dia 28 
de outubro a Lei 2.535 que 
institui no calendário de 
eventos municipais, o Dia 
da Guarda Mirim.

A Lei prevê um dia 
de solenidades e palestras 
que divulguem o trabalho 
realizado pela Guarda Mi-
rim, bem como ampliem 
os conhecimentos dos in-
tegrantes e aspirantes. 

Iniciada em 2018, a 
Guarda Mirim é um proje-
to socioeducativo que tem 
como objetivo contribuir 
com a formação profissio-
nal e cidadã dos adoles-
centes. Enquanto realizam 
o curso e são aspirantes a 
Guarda Mirim, os adoles-
centes recebem uniformes, 

vale-transporte e refeições. 
Após o curso os par-

ticipantes são capacitados 
para atuarem como jovens 
aprendizes e passam a re-
ceber uma bolsa auxílio. O 
contrato de aprendizagem é 
de até dois anos.                                                            

Três turmas já foram 
formadas desde o início do 
projeto, totalizando 157 
alunos. Desses, 106 atuam 
como jovens aprendizes, 
sendo 100 na Prefeitura 
Municipal de Caraguatatu-
ba e seis em outras empre-
sas; 20 jovens optaram por 
cursos em período integral 
nas instituições IF e ETEC 
e 31 foram selecionados 
para atuarem como estagi-
ários nas escolas da rede 
municipal, que serão con-
vocados com a retomada 

das aulas presenciais.

Processo seletivo para 
4ª turma da 

Guarda Mirim
O processo seletivo 

para composição da 4ª tur-
ma da Guarda Mirim está 
temporariamente suspenso 
devido à pandemia da Co-
vid-19. Foram quase mil 
inscritos para a prova com 
o mesmo número de jovens 
triados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania. Ao todo, são 
ofertadas 60 vagas para a 
quarta turma.                                                                                                                  

Assim que as autori-
dades sanitárias liberarem 
serão divulgadas as infor-
mações sobre aplicação da 
prova e finalização do pro-
cesso seletivo.

Quatro campanhas de imunização 
são prorrogadas até 13 de novembro 

em Caraguatatuba
Com orientações do 

Governo do Estado, a Prefei-
tura de Caraguatatuba pror-
rogou o prazo para o fim das 
campanhas de poliomielite, 
sarampo, influenza (H1N1) 
e  multivacinação. Agora, os 
interessados terão até o dia 
13 de novembro para procu-
rar as salas de vacinação dos 
postos de saúde. 

A vacina contra po-
liomielite (VOP) é destinada 
a crianças de um ano a me-
nores de cinco anos de idade. 
Já a multivacinação, que ser-
ve para atualização da car-
teirinha de vacina, de acordo 
com o Calendário Nacional 
de Vacinação, é  para crian-
ças e adolescentes menores 
de 15 anos. 

Contra sarampo de-
vem se vacinar os adultos de 
20 a 49 anos, mesmo que já 
tenham tomado uma dose da 
vacina. Nessa faixa etária, 
o correto é que cada pessoa 
tenha tomado duas doses da 
vacina tríplice viral, que pro-
tege também contra rubéola 
e caxumba.  

A vacinação contra 
influenza (H1N1) foi libe-
rada para todos os públicos. 
Ou seja, qualquer pessoa 
pode se vacinar contra a gri-
pe. Entretanto, a Vigilância 
Epidemiológica alerta que 
as vacinas só irão ser minis-
tradas enquanto durarem os 
estoques do município. 

Até esta quarta-feira 
(4), foram vacinadas 1.958 
crianças, o que representa 
31,69% da meta estabelecida 
pelo Estado. Além disso, o 

número de vacinados contra 
sarampo é de 1.835. 

Salas de vacinação das 
Unidades Báscias de 

Sauúde (UBSs)

Com algumas salas 
de vacinação indisponíveis, 
as UBSs se adequaram para 
prestar um melhor atendi-
mento ao munícipe durante 
as campanhas de vacinação.

UBS Ademir Reis (Perequê-Mi-
rim) – a população que é atendi-
da na UBS deve se dirigir a UBS 
José Mauricio Borges. 

UBS Rio do Ouro – os munícipes 
que dependem da unidade devem 
procurar o posto de saúde do Ja-
raguazinho. 

UBS Tabatinga e Massagua-
çu – moradores que se vacinam 
nessas duas unidades de saúde 
deverão se dirigir a EMEF Profª 
Antonia Antunes Arouca, no 
Massaguaçu. 

UBS Tinga – a unidade passa por 
uma reforma de melhorias. Por 
isso, a população deve procurar 
a EMEF Prof. Lúcio Jacinto dos 
Santos para receber as doses da 
vacina. 

Horário de funcionamento 
das salas de vacinação 

nas UBSs e escolas

UBS José Maurício Borges (Pe-
requê-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 Algodão: 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 Tabatinga e Mas-
saguaçu): das 8h às 12h e das 
13h às 16h30. 

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

Confira o endereço das escolas 
municipais: 

EMEF Prof.ª Antonia Antunes 
Arouca: Rua Itália Baffi Magni, 
581 – Massaguaçu.

EMEI/EMEF Prof. Lúcio Jacin-
to: Rua Denilza Sebastiana dos 
Santos, 75 – Tinga.
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Caraguatatuba e Vunesp divulgam 
resultado do TAF do concurso 

público da GCM
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba e Fundação Vu-
nesp publicaram o resultado 
do Teste de Aptidão Física 
(TAF) do Concurso Públi-
co 01/2019 de Guarda Civil 
Municipal (GCM) de 2ª clas-
se nesta quinta-feira (29/10), 
no Diário Oficial Eletrônico 
do Município (Edital 403). O 
TAF foi aplicado nos dias 4, 
13 e 18 e 25 de outubro, no 
Centro Esportivo Municipal 
Ubaldo Gonçalves (Cemug).

Os recursos devem 
ser interpostos nos dias 3, 
4 e 5 de novembro (terça, 
quarta-feira e quinta), em 
campo específico no site ht-
tps://www.vunesp.com.br/, 
conforme o item 15.2.1 do 
edital de abertura (Edição 
151 do Diário Oficial).

O concurso atraiu 
6.514 inscritos. Desse total, 
1.104 mulheres (157 candi-

datas/vaga) e 5.410 homens 
(85 candidatos/vaga) se ins-
creveram para a função.  O 
cargo possui jornada de 40h/
semanais e salário-base de 
R$ 2.087,27 (em 2020), mais 
50% de adicional de ativi-
dade operacional sobre esse 
valor (R$ 1.043,63).

Os candidatos (ob-
servado o número de vagas 
reservadas para pessoas com 
deficiência) mais bem pon-

tuados na prova objetiva pas-
sarão, ainda, pelas seguintes 
etapas: avaliação psicológi-
ca, entrega de documentos e 
certidões para investigação 
social, entrega do resultado 
do exame toxicológico de 
larga escala; e a realização 
de exames médicos. 

Todas as etapas inte-
gram a 1ª fase do concurso 
público e possuem caráter 
eliminatório.
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Atividade Delegada aumenta em 30% 
atendimentos referentes à Lei Maria 

da Penha em Caraguatatuba
A Atividade Delega-

da de Caraguatatuba vem 
trabalhando veementemente 
nos acionamentos referentes 
à Lei Maria da Penha no mu-
nicípio. De 2019 para 2020, 
a Polícia Militar, que conta 
com o apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, registrou um 
aumento de 30% nos atendi-
mentos.

Dados atualizados 
na terça-feira apontam que, 
em 2019, a Atividade Dele-
gada do município atendeu 
617 acionamentos focados 
na Lei Maria da Penha. Já 
em 2020, os atendimentos 
pularam para 801. Entre as 
ocorrências, a maioria entra 
via o telefone 190 da Polí-
cia Militar e neste ano foram 
418 registros. Por solicitação 
do Judiciário foram 89 casos. 
Também tiveram 96 boletins 
lavrados e 23 pessoas presas 
em flagrante. 

Nos últimos quatro 

anos, a Atividade Delegada 
de Caraguatatuba tem rece-
bido cada vez mais investi-
mentos. De 2017 até 2020, 
o efetivo que era de apenas 
16 policiais, aumentou para 
26 vagas. A Prefeitura auxi-
lia, ainda, no pagamento de 
metade dos salários dos poli-
ciais que optam por trabalhar 
na Atividade Delegada em 
seus dias de folga.

Além de investir no 
aumento de vagas, a Prefei-

tura Municipal contribuiu 
na capacitação dos policiais 
para atender vítimas de vio-
lência doméstica. O objetivo 
foi preparar o efetivo para 
identificar e acolher correta-
mente a vítima que aciona a 
Polícia, sem julgamento pre-
cipitado. As palestras e rodas 
de conversas foram lideradas 
por psicólogas e assistentes 
sociais do Centro Integrado 
de Atendimento à Mulher 
(CIAM).
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COLIGAÇÃO FAZER AINDA MAIS POR CARAGUÁ 
MDB - PDT - PSD - PP - PCdoB - PV - PSC - PROS

CNPJ DO CANDIDATO 38.579.775/0001-36 - R$ 300

PF desarticula braço financeiro de 
quadrilha internacional de drogas

Um grupo especia-
lizado no envio de cocaína 
para a Europa é o alvo da 
Operação Narcobroker, da 
Polícia Federal (PF), nesta 
quarta-feira (4). Cerca de 
150 policiais federais cum-
prem 39 mandados judiciais: 
nove de prisão preventiva, 
dois de prisão temporária e 
28 de busca e apreensão, em 
várias cidades do Paraná, 
São Paulo e de Santa Cata-
rina. Auditores da Receita 
Federal do Brasil também 
participam das buscas.

Na ação, foram se-
questrados mais de R$ 40 
milhões em bens como 
imóveis e veículos de luxo. 
Uma das casas que teve o 
sequestro determinado pela 
Justiça Federal, em Curitiba, 
foi comprada pelo chefe da 
organização criminosa por, 
aproximadamente, R$ 6 mi-
lhões.

A Justiça Federal, em 
Curitiba, determinou o blo-
queio de contas de 68 pes-
soas físicas e jurídicas, que, 

segundo as investigações, 
tiveram movimentação sus-
peita de aproximadamente 
R$ 1 bilhão, entre 2018 e 
2020. O montante total dos 
valores bloqueados ainda 
não foi contabilizado. Na lis-
ta de bloqueios há ainda três 
empresas que eram utiliza-
das pela organização crimi-
nosa para a lavagem de di-
nheiro do tráfico de drogas.

Investigação
Segundo a PF, as in-

vestigações foram iniciadas 
em 2019 e apontam que os 
integrantes da organização 
criminosa utilizavam empre-
sas fantasmas e de fachada 
para comprar mercadorias 
de origem orgânica para di-
ficultar a atuação dos órgãos 
de fiscalização e segurança. 
As mercadorias eram acon-
dicionadas em contêineres 
também usados para escon-
der centenas de quilos de co-
caína enviados à Europa.

Durante a investi-

gação, foram apreendidos 
240kg de cocaína no Porto 
de Paranaguá. No local, os 
policiais encontraram cocaí-
na escondida em uma carga 
de madeira que seria levada 
para a Bélgica.

A Justiça Federal 
expediu ainda um mandado 
de prisão preventiva de um 
brasileiro que se passava por 
empresário na Espanha, mas 
era suspeito entre as organi-
zações criminosas brasilei-
ras e europeias. Ele recebia 
a droga que vinha escondida 
em meio à carga lícita que 
era enviada.

Narcobrocker
O nome da opera-

ção foi inspirado na junção 
de dois termos comumente 
utilizados em investigações 
de tráfico internacional de 
drogas: o termo em inglês 
broker (negociador) e narco, 
que em tradução livre para o 
espanhol significa traficante.

Agência Brasil
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Enquanto EUA contam votos, o mundo 
espera resultado das eleições

Um dia depois de os 
norte-americanos terem vota-
do em uma eleição acirrada, 
o restante do mundo aguarda 
ansioso, nesta quarta-feira, 
pela contagem de milhões 
de votos, diante de um risco 
crescente de dias ou mesmo 
semanas de incerteza jurídi-
ca.

A declaração anteci-
pada de vitória do presiden-
te Donald Trump na Casa 
Branca foi condenada por 
alguns especialistas políticos 
e grupos de direitos civis, que 
alertaram sobre o atropelo de 
normas democráticas de lon-
ga data.

A maioria dos líderes 
mundiais e chanceleres ficou 
em silêncio, tentando não 
adicionar combustível à fo-
gueira eleitoral.

“Vamos esperar para 
ver qual será o resultado”, 
disse o secretário de Relações 
Exteriores britânico, Domi-
nic Raab. “Obviamente, há 
uma quantidade significativa 
de incerteza. Acredito que 
está muito mais apertado do 

que muitos esperavam.”
Mas, enquanto Raab 

e outros defendiam cautela, 
o primeiro-ministro esloveno 
parabenizou Trump e o Parti-
do Republicano via Twitter.

“Está muito claro que 
o povo americano elegeu @
realDonaldTrump e @Mike_
Pence por mais 4 anos”, es-
creveu Janez Jansa, um dos 
vários líderes do Leste Euro-
peu, incluindo Viktor Orban, 
da Hungria, que são aliados 
fervorosos de Trump. “Para-
béns pelos bons resultados.”

A contagem mais re-
cente de votos mostrava o 
democrata Joe Biden com 
uma vantagem no Colégio 
Eleitoral - 224 contra 213, 
com 270 necessários para a 
vitória - mas a apuração ainda 
precisa ser concluída em pelo 
menos cinco importantes Es-
tados: Pensilvânia, Michigan, 
Wisconsin, Carolina do Norte 
e Geórgia.

No Twitter, as hashta-
gs #Trump, #Biden e #USE-
lections2020 bombaram da 
Rússia ao Paquistão, Malásia 

ao Quênia e em toda Europa 
e América Latina, enfatizan-
do o quanto todas as regiões 
do mundo veem o resultado 
como fundamental.

Na Rússia, acusada 
por agências de inteligência 
dos EUA de tentar interferir 
nas eleições, não houve rea-
ção oficial.

Na Austrália, multi-
dões assistiram aos resulta-
dos enquanto bebiam cerve-
ja em um bar americano em 
Sydney.

Alguns destacaram 
as ramificações da eleição 
nos EUA em todo o mundo. 
“Acho que afeta a todos nós, 
o que acontece lá realmente 
importa nos próximos quatro 
anos aqui”, afirmou o mora-
dor de Sydney Luke Heinri-
ch.

A China, cujas rela-
ções com os Estados Unidos 
chegaram ao pior nível em 
décadas sob Trump, disse 
que a eleição é um assunto 
doméstico e que “não tem 
posição a respeito”.

Agência Brasil
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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

Certificados de reservistas podem ser 
retirados na Junta Militar de Caraguatatuba

Os Certificados de 
Dispensa de Incorporação 
do Serviço Militar (certi-
ficado de reservista) estão 
disponíveis de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h, 
na Junta de Serviço Militar 
de Caraguatatuba, no Suma-
ré. O Ministério da Defesa 
enviará um aviso no e-mail 
do adolescente ou ele pode 
se informar sobre a chega-
da do reservista no telefone 
(12) 3882-6006 ou pelo e-
-mail jsm077@gmail.com.

Os jovens precisam 
apresentar um documento 
oficial com foto no momen-
to da solicitação. O prazo 
máximo para buscar os cer-
tificados de reservista é de 
90 dias. Após esse período, 
os documentos esquecidos 
são incinerados e será ne-
cessário requerer uma 2ª 
via.

Ao todo, 1.150 jo-
vens de Caraguatatuba do 
sexo masculino, nascidos 
em 2002, fizeram o alista-
mento militar online entre 
os dias 6 de janeiro e 30 
de setembro. Todo brasilei-
ro do sexo masculino que 
completa 18 anos é obriga-
do a se alistar nas Forças 
Armadas. Dos 1.150 alista-
dos, 20 jovens estão em fase 
de seleção e incorporação 
na Marinha do Brasil.  

Em 2020, a cerimô-
nia de Compromisso à Ban-
deira Nacional (juramento) 
não foi realizada em razão 
das medidas de distancia-
mento social para conter o 
avanço da doença provoca-
da pelo novo coronavírus.

Quem nasceu antes 
de 2002 e ainda não fez o 
alistamento, tem o ano in-
teiro para procurar a Junta 

de Serviço Militar, no Su-
maré ou se cadastrar no site 
https://www.alistamento.
eb.mil.br/alistamento.action 
(clicando no link alista-
mento militar). O internauta 
será direcionado para uma 
página, onde ele terá que 
criar uma conta gov.br para 
acessar os serviços digitais 
do governo.  É necessário 
pagar a multa de R$ 4,65 
(reajustada trimestralmente) 
para cada ano de atraso no 
alistamento.

O brasileiro que não 
se alistar no prazo previsto 
estará em débito com o Ser-
viço Militar e não poderá 
obter passaporte ou prorro-
gação de sua validade; in-
gressar como funcionário, 
empregado ou associado 
em - instituição, empresa ou 
associação oficial; assinar 
contrato com o Governo Fe-
deral, Estadual, dos Territó-
rios ou Municípios; prestar 
exame ou matricular-se em 
qualquer estabelecimento 
de ensino.

Também não poderá 
obter carteira profissional, 
registro de diploma de pro-
fissões liberais, matrícula 
ou inscrição para o exercício 
de qualquer função e licen-
ça de indústria e profissão; 

inscrever-se em concurso 
para provimento de cargo 
público; exercer, a qualquer 
título, sem distinção de 
categoria ou forma de pa-
gamento, qualquer função 
pública ou cargo público, 
eletivos ou de nomeação; e 
receber qualquer prêmio ou 
favor do Governo Federal, 
Estadual, dos Territórios ou 
Municípios.

As mulheres e os 
eclesiásticos estão isentos 
do serviço militar obriga-
tório em tempo de paz (Ar-
tigo 143 da Constituição 
Federal), mas quem quiser 
seguir carreira nas Forças 
Armadas tem a opção de se 
inscrever nos concursos pú-
blicos das escolas militares 
(http://www.eb.mil.br/web/
ingresso/militar-de-carrei-
ra;  https://www.marinha.
mil.br/sspm/;  e http://fab.
mil.br/ingresso).    

A Junta de Serviço 
Militar de Caraguatatuba 
fica na Rua Taubaté, 520 – 
Sumaré. Mais informações 
pelo telefone (12) 3882-
6006 (dias úteis) e pelo e-
-mail jsm077@gmail.com. 
O atendimento é das 9h às 
12h, de segunda a sexta-
-feira.  

Traficante é preso pela 
PM em São Sebastião

 Na noite de segun-
da-feira (02) a PM recebeu 
uma denúncia de que no Cen-
tro da cidade, um indivíduo 
estaria realizando venda de 
drogas. 
 Os policiais se diri-
giram ao local, onde se depa-
raram com um homem que ao 
avistar a equipe tentou fugir, 
mas foi detido e com ele fo-
ram encontradas 13 buchas 
de maconha. Perguntado se 
havia mais drogas pelo local, 
o criminoso levou a equipe 
próximo a uma árvore, onde 
havia duas garrafas contendo 
71 buchas de maconha e 57 
eppendorfs de cocaína. 
 
PM prende homem por 
porte ilegal de arma em 

Caraguatatuba
 Na noite de segun-
da-feira (02), uma equipe da 
Polícia Militar em patrulha-
mento pelo bairro Barranco 
Alto, recebeu informações 
de que um indivíduo estaria 
guardando armas em sua resi-
dência. 
	 Os	policiais	fizeram	
uma diligência até o referido 
local, onde o suspeito acabou 
fugindo ao perceber a pre-
sença policial. A equipe fez 
contato com a avó do indiví-

duo, que franqueou a entrada 
dos policiais na casa, onde foi 
encontrada uma arma de fogo 
com duas munições, no quar-
to do suspeito, que espontane-
amente se entregou e confes-
sou ser o proprietário da arma.

PM prende autor de 
roubo em Ubatuba

 Na madrugada 
de segunda-feira (02), uma 
equipe da Polícia Militar que 
efetuava patrulhamento pelo 
Centro da cidade, foi acio-
nada por um transeunte que 
havia acabado de ser vítima 
de um roubo, informando as 
características e vestimentas 
do criminoso que lhe roubou 
uma corrente de ouro. 
 A equipe iniciou um 
patrulhamento e logo avistou 
um indivíduo, com as mes-
mas características informa-
das pela vítima, que tentou 
fugir ao perceber a presença 
policial, porém foi abordado. 
Em busca pessoal, com ele foi 
encontrada a corrente de ouro, 
produto do roubo, e ao ser 
questionado sobre o objeto, o 
indivíduo confessou o crime. 

Três são presos por 
porte ilegal de arma em 

Ubatuba
 Na madrugada de 
segunda-feira (02), uma equi-

pe da Polícia Militar durante 
patrulhamento pela área cen-
tral da cidade, avistou um ve-
ículo com três ocupantes que 
demonstraram certo nervo-
sismo ao perceber a presença 
policial. 
 O veículo foi abor-
dado e com um dos ocupantes 
foi encontrado um revólver 
calibre 32 com numeração su-
primida. Indagados a respeito 
da arma, o condutor do veí-
culo assumiu a propriedade, 
justificando	que	seria	para	sua	
proteção.

Dupla é presa por roubo 
em Caraguatatuba

 Na madrugada de 
segunda-feira (02), a Polí-
cia Militar foi acionada via 
COPOM para atender a uma 
ocorrência de roubo a um pos-
to de combustíveis no bairro 
Poiares.   
	 Em	 posse	 do	 perfil		
dos envolvidos, a equipe ini-
ciou um patrulhamento pelas 
imediações e acabou avistan-
do dois indivíduos com as 
mesmas características infor-
madas pela vítima. Em busca 
pessoal, com os indivíduos 
foram encontrados apenas 
R$ 22,00 em dinheiro, porém 
feito contato com a vítima, os 
marginais foram reconheci-
dos como os autores do roubo.
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Projeto que dispõe sobre criação 
do COMTUR é aprovado

A Câmara Muni-
cipal de Caraguatatuba 
na noite desta terça-fei-
ra, durante a 40ª sessão 
ordinária do ano, apro-
vou o projeto de lei nº 
39/20, do Executivo, 
que altera a Lei Munici-
pal nº 635/97, que dis-
põe sobre a criação do 
COMTUR – Conselho 
Municipal de Turismo, 
conforme artigos 101 e 
224, inciso VIII, da Lei 
Orgânica Municipal.

A proposta tem 
como objetivo atender 
ao estabelecido na lei, 
que estabelece condi-
ções e requisitos para a 
classificação de estân-
cias e de municípios de 
interesse turístico, pre-
vendo que o Conselho 
Municipal de Turismo, 
de caráter deliberativo, 
deve ser constituído, 
no mínimo, por repre-
sentantes das organiza-
ções da sociedade civil 
representativas dos se-
tores de hospedagem, 
alimentação, comércio 
e receptivo turístico, 
além de representan-
tes da administração 
municipal nas áreas de 
turismo, cultura, meio 
ambiente, educação, 
de sorte que o municí-
pio preserve o título de 
Estância Balneária e, 
por conseguinte, rece-
ba repasses de recursos 
oriundos do Governo 
do Estado.

A presente pro-
positura visa também 
atender o estabelecido 
no PDTUR (Plano Mu-
nicipal de Turismo), 
que reúne os princí-
pios orientadores para 
o desenvolvimento e 
fomento da atividade 
turística no município, 
bem como respeitar as 
diretrizes da política 
municipal de turismo.
Na primeira parte da 
sessão foram aprova-
dos 10 requerimentos. 
Confira abaixo:

Requerimento nº 
391/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre o Conselho Tute-
lar.

Requerimento nº 
392/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre a viabilidade da 
implantação de Campo 
Society e Playground 
Infantil no Bairro Jar-
dim Casa Branca.

Requerimento nº 
393/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre a viabilidade da 
implantação de Horta 
Comunitária no Bairro 
Jardim Casa Branca.

Requerimento nº 
394/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre a instalação de 
lombada na Rua Car-
los Faria de Alvarenga, 
Bairro Jardim Tarumã.

Requerimento nº 
396/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre a implantação 
de um Centro de Artes 
Marciais, neste muni-
cípio.

Requerimento nº 
397/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre a implantação de 
um Centro de Conven-
ções.

Requerimento nº 
398/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre as obras de dre-
nagem para solucionar 
ou minimizar os pro-
blemas ocasionados 
pelo alagamento e en-
chentes na Região Nor-
te.

Requerimento nº 
399/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre a instalação de 
ciclovias nas regiões 
Norte e Sul.

Requerimento nº 
400/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre a implantação de 
Centro de Comando 
Operacional.

Requerimento nº 
401/20 – Requer do 
Executivo informações 
sobre se consta no Pla-
no de Obras Municipal 
o enrocamento do Rio 
Juqueriquerê no Bairro 
Morro do Algodão.

Procon dá dicas de pegadinhas e golpes 
nas ofertas da Black Friday

Com a pandemia do 
novo Coronavírus o comér-
cio viu a movimentação di-
minuir. Aos poucos, com a 
volta gradual das atividades, 
uma das datas mais espera-
das - tanto pelos consumi-
dores que estão de olho nas 
ofertas, quanto pelos comer-
ciantes - é a Black Friday.

A data oficial do 
grande dia de ofertas é só na 
última sexta-feira do mês, 
mas para aquecer os consu-
midores antecipadamente, os 
varejistas costumam lançar 
promoções o mês inteiro. 
De olho em um vídeo game 
novo, Wesley Souza Santos 
comenta que já está pesqui-
sando as promoções. “Eu 
fico de olho todos os dias nos 
sites, mas por enquanto, não 
vejo mudanças nos preços”, 
lamenta.

O diretor do Procon 
de Caraguatatuba, Aliex Mo-
reira, orienta que o consumi-
dor fique atento às ofertas 

recebidas por email “se o 
consumidor estiver pesqui-
sando um produto no site da 
loja, e depois receber email 
com preço promocional não 
compre! Geralmente é golpe. 
O cliente deve entrar no site 
da loja e verificar se o valor 
do produto baixou o preço, 
desconfie sempre!”.

Além disso, a reco-
mendação de Aliex é que o 
comprador não realize tran-
sações via WhatsApp, Face-
book ou Instagram e as com-
pras devem ser sempre por 
meio de cartão de crédito “Se 
for golpe, você pode conse-
guir um desacordo comercial 
e cancelar a compra, já no 

boleto não há esta possibili-
dade, e infelizmente, o con-
sumidor não vai conseguir o 
dinheiro de volta”, alerta.

Reclamações
Caso o consumidor se 

sinta lesado ou encontre irre-
gularidades nas ofertas, deve 
acionar a Fundação Procon. 

Os atendimentos es-
tão sendo realizados das 9h 
às 14h, de segunda à sexta-
-feira. Ou ainda, de forma 
eletrônica, pelo email pro-
con@caraguatatuba.sp.gov.
br ou pelo telefone (12) 
3897-8282.

A instituição fica lo-
calizada na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 908 – Centro.
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A linda Anna Vitória 
completou 18 anos, e os pais 

André e Dulce prepararam 
uma festa surpresa 

maravilhosa para comemorar. 
Parabéns e 

muitas felicidades!!!
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

05 de novembro de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Infelizmente só damos 
valor para as coisas simples 

quando a perdemos.
Descanse em paz 

Louro José!”

 Não tenha medo da concorrência: mostre do 
que você é capaz e arrase! No amor, fará tudo para agradar. 
Nº 09.

 Tudo que conseguir será por seu empenho. No 
final de semana, há risco de perda, insegurança e atritos. 
Não dê sopa ao azar! Nº da Sorte 30.

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

 Aposte no seu poder de comunicação e no 
seu charme. Vai conseguir o que quiser com esse jeitinho 
irresistível! Nº da Sorte 10.

 Aposte no seu poder de comunicação e no 
seu charme. Vai conseguir o que quiser com esse jeitinho 
irresistível! Nº da Sorte 27.

 Há boa chance de quebrar a distância que existe 
entre você e sua alma gêmea. Afaste o desânimo! Nº da 
Sorte 11.

 Não se deixe abater pelos obstáculos: mostre 
do que é capaz”! A atenção de um romance secreto pode 
falar alto: reflita! Nº da Sorte 25.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Tente dar mais atenção às pessoas com quem 
convive sempre. As estrelas favorecem as relações sérias 
e estáveis. Nº da Sorte 15.

 O clima em família será delicioso. No convívio 
com sua alma gêmea, abrir-se ao diálogo será fundamental, 
ok? Nº da Sorte 18.

 Bom período para estar ao lado de pessoas 
queridas. O clima com seu príncipe será de puro alto-astral. 
É só curtir! Nº da Sorte 35.

 Novidades prometem agitar o clima em casa. 
No final de semana, tente esquecer o passado e tire um 
tempinho só para você. Nº da Sorte 13.

 Seu coração estará mais generoso do que 
nunca com o gato e com a família. Mas cuidado para não 
gastar demais, ok? Nº da Sorte 05.

 Encare os problemas: é uma boa semana para 
tomar decisões. No amor, um passeio só a dois promete ser 
tudo de bom! Nº da Sorte 41.
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(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Senhor JOSÉ OLIMPIO 
LEAL SOUZA, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba.)

Autor: Ver. João Silva de Paula Ferreira  

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

Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO CARAGUATATUBENSE ao Ilustríssimo Senhor JOSÉ 
OLIMPIO LEAL SOUZA, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;

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

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

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

          Gabinete da Presidência, 28 de outubro de 2020.

                   Ver. Francisco Carlos Marcelino
      Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 438, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.

Câmara Municipal da Estância Balneária 
de Caraguatatuba

R$.175,00

(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Senhor SÉRGIO CIQUEIRA 
ROSSI, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba.)

Autor: Ver. Francisco Carlos Marcelino 

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

Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO CARAGUATATUBENSE ao Ilustríssimo Senhor SÉRGIO 
CIQUEIRA ROSSI, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;

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

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

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

          Gabinete da Presidência, 28 de outubro de 2020.

                   Ver. Francisco Carlos Marcelino
      Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 439, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.

Câmara Municipal da Estância Balneária 
de Caraguatatuba

R$.175,00
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O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo, Dr.
Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que CELSO LUIZ DA SILVA 
e ANGELA MARIA ARANTES DA SILVA, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
de um terreno situado no Bairro Massaguaçú no Município e Comarca de 
Caraguatatuba/SP, encontrando-se com as seguintes medidas e confronta-
ções: uma área de formato retangular com 242,48 mts2, que inicia no ponto 
A, de coordenadas N. 7.392868,522 E. 466.748,431 deste segue com a 
distância de 23,98 metros e azimute 48º09 24 confrontando com Ademir 
Rodrigues até o ponto B de coordenadas N.7.392.884,503 e E.466.766,188 
deste deflete a direita e segue com a distância de 10,12 metros e azimute 
139º00 50 confrontando com córrego Cocanha até o ponto C, de coorde-
nadas N. 7.392.876.862 e E.466.772.827 deste deflete novamente a direita 
segue com a distância de 23,96 metros e azimute 228º09 24 confrontan-
do com Rodolfo Benedito de Freitas até o ponto D de coordenadas N. 
7.392.860.881 e , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona-
dos para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 
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 30 de abril de 2020.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Para con-
ferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirCon-
ferenciaDocumento.do, informe o processo 1003127-46.2017.8.26.0126 e 
código 8A4799F.
Este documento é cópia do original, assinado digita

Apartamento lo-
cação Indaiá/2 dorms/  
1 vaga/ R$ 1.800,00/ 
CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

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

ASMUC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, observada as exigências contidas 
no Estatuto Social, o Presidente da Associação dos 
Servidores Municipais de Caraguatatuba – ASMUC - 
convoca todos os associados em condições de voto a 
comparecer à sede da entidade, na Rua Minas Gerais 
nº 775 – Indaiá – Caraguatatuba/SP, para em Assem-
bleia Geral Extraordinária discutir e deliberar sobre 
alterações diversas do Estatuto, para o próximo dia 
12/11/2020 às 17h30 horas em primeira convocação 
com mais de 1/3 dos sócios contribuintes e quites com 
os cofres da entidade e no pleno gozo de seus direitos 
e, em segunda convocação, com 30 minutos após a 
primeira, com o número de sócios presentes.

Caraguatatuba, 05 de novembro de 2020.

Mário Luiz da Silva
Presidente

Apartamento Mas-
saguaçu 1 dorm. c/gara-
gem/ R$ 185.000,00/ cód. 
1395/ (12) 98126-8800/ 
creci 26535J
 
Casa Verde de Mar 
2 dorm/ 1 suíte/ R$ 
240.000,00 cód. 1413/ 
(12) 98126-8800/ creci 
26535J

Comunicado na praça, eu Sandro Donizetti Gomes, brasileiro, 
empreiteiro, portador da cédula de RG nº 38.666.565-5 SSP/
SP e do CPF nº 836.782.809-78, residente e domiciliado na 
Rua Ernani Azevedo do Nascimento, nº 65, Itaquanduba, Il-
habela/SP, declaro para os devidos fins que minha pasta foi 
extraviada, contendo documento de aquisição de um lote de 
terreno situado na Rua Luiz Agostinho Sampaio Garcia, bairro 
Água Branca em Ilhabela/SP com 4.104 m² de área e que 
mantenho na posse desde 2008, porém, com meu acidente 
em 21/03/2009 não pude dar andamento na legalização, no 
entanto, o protocolo de cadastro foi feito em 4/12/2008, sob 
o numero: 15729, junto a Prefeitura Municipal de Ilhabela/SP.
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ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628

ALUGO Sítio Peg-
orelli definitivo 30.000m² 
casa principal e ca-
seiro pasto e outras 
benfeitorias no asfalto/ 
R$1.000,00/  Cel/Zap 
98187 8636

Vendo Lancha 18 
pés/ Casco Cobra, Mo-
tor 90HP Yamaha/ 5 
lugares + Piloto/ Ótimo 
estado /12 99630-2040

Casa à venda Golfin-
hos/ 3 dorms (suíte), 2 
vagas./ R$ 195.000,00 
- Aceita financiamento.  
CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

A p a r t a m e n t o 
Jardim Aruan/ 2 dor-
mitórios/ garagem/ R$ 
210.000,00/ cód. 1081/ 
(12) 98126-8800/ creci 
26535J
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Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

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

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

Apartamento à venda 
Martim de Sá/ 3 dorms 
(suíte)/ 1 vaga coberta/  2 
varandas/ R$ 260.000,00 
/ Aceita financiamento. 
/ CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

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

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

PEGORELLI SÓ R$ 30 
mil lote 150m² px nova es-
trada/ facilito 50% entrada/ 
restante 30 x R$500,00/  
Cel/Zap 98187 8636

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

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

Casa à venda Poi-
ares/ 3 dorms/  3 vagas/ 
R$ 550.000,00 /Aceita 
financiamento. / CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Casa Balneário Helena 
3 dorm/ 1 suíte/ 300m² de 
terreno/ R$ 350.000,00/ 
cód. 1411/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Casa à venda Golfin-
hos/ 3 dorms (suíte), 2 
vagas./ R$ 195.000,00 
- Aceita financiamento.  
CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

Condomínio Jardim 
Gaivotas 2 dorm/ com 
garagem/R$ 220.000,00/ 
cód. 1410/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Sobrado à venda 
Sumaré/ 2 dorms/ 
edícula/ 3 vagas/ R$ 
350.000,00 / Aceita fi-
nanciamento./ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Condomínio Pon-
tal Santa Marina cód. 
1330/ 2 suítes/ 60m²/ R$ 
220.000,00/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

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

Casa à venda Golfinhos/ 
3 dorms (suíte), 2 vagas./ 
R$ 195.000,00 - Aceita 
financiamento.  CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

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

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ 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


