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MEC determina volta às aulas
presenciais nas faculdades
federais a partir de janeiro
Prefeitura de Ilhabela
intensifica testagem rápida de
HIV, sífilis e hepatites

Câmara arquiva pedido de
cassação do prefeito
Agiliza São Sebastião e
Detran.SP realizam mutirão
para entrega de CNHs e CRVs
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Dória e Covas
serão os responsáveis
Lamentavelmente a ação eleitoreira de Dória que tardiamente
anuncia novas restrições face ao aumento da pandemia, se contrapõe as
suas rápidas iniciativas ocorridas no
início do ano e com certeza será ele o
responsável pelas mortes que ocorrerão a mais.
O governador João Doria anunciou o endurecimento da quarentena
no município de São Paulo na última
segunda-feira, um dia após a recondução de seu correligionário Bruno
Covas à prefeitura da capital.
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da população esteja cansada do isolamento social e desrespeite regras
de distanciamento. Da mesma forma,
era esperado que candidatos irresponsáveis flexibilizassem as restrições por conta própria e se aglomerassem com seus eleitores.
Mas isso não dá a governadores e prefeitos, autorização para agirem de forma irresponsável, colocando seus interesses pessoais acima da
vida de milhões de pessoas. Mesmo
diante da esperada impopularidade
causada pelo endurecimento de uma
quarentena, como a limitação do
horário de bares e restaurantes, em
meio aos dias quentes de um segundo turno.

A taxa de ocupação de UTIs
por covid já havia levado especialistas a recomendarem a ele a tomada
de medidas restritivas imediatamente
O posicionamento do governa- o que o governador não fez. Privi- dor foi seguido pelo prefeito de São
legiou seus interesses eleitoreiros ao Paulo, que afirmou que não havia neinteresse maior, a vida.
cessidade de retroceder na quarentena em sabatina ao UOL e à Folha de
Mas Dória não foi o único ir- São Paulo.
responsável. Em inúmeras prefeituras que tiveram o segundo turno nas
Pregava a estabilidade da doeleições esse ano, em minha opinião, ença, apesar de a redução no número
a mesma atitude criminosa aconte- de leitos de UTIs vagos em hospitais
privados e públicos indicarem outra
ceu.
coisa. Ignorando a orientação de méPara um governo que se gabou dicos e especialistas, Doria preferiu
de ter sido um contraponto racional esperar as eleições, para anunciar a
ao do presidente da República, e que revisão do Plano São Paulo, que clasrealmente tomou medidas corretas sifica as regiões do Estado em fases
enquanto o presidente se aliava ao quanto a níveis de abertura. Agora,
corona-vírus, é um tanto quanto re- passou a capital e outras regiões da
voltante a percepção de que segurou fase verde para a amarela.
ações impopulares para não afetar a
Dória e Covas vão dizer que
votação de aliados.
esse meu comentário é leviano, mas
se não houvesse eleição neste moE não foi essa a única atitude
mento, não teriam tomado decisões
repugnante. Se observarem, os radasemanas atrás?
res das estradas também estiveram
inoperantes no período eleitoral. Fato
Os familiares dos mortos deque se repetiu em vários municípios. correntes desses dias que perdemos,
certamente irão se lembrar disso nas
Posso entender que uma parte próximas eleições.

Inscrições do Vestibulinho do Tancredo
vão de 03 a 22 de dezembro

Sem provas e com
inscrições gratuitas devido
à pandemia, oportunidade é
para quem vai iniciar o Ensino Médio em 2021
A EM Presidente Tancredo de Almeida Neves, há
mais de 50 anos em Ubatuba, está com inscrições abertas para quem deseja cursar
o Ensino Médio noturno,
integrado ao Técnico em
Administração (80 vagas),
Contabilidade (40 vagas) ou
Informática - integral (40
vagas), com duração de três
anos.
As vagas são exclusivas para alunos que estejam concluindo o nono ano
do Ensino Fundamental (1º
grau).

Excepcionalmente,
esse ano, a inscrição será
gratuita e a seleção acontecerá por meio de análise do
histórico escolar. As inscrições podem ser realizadas na
secretaria da escola, localizada na av. Rio Grande do Sul,
600, de 03 a 22 de dezembro,
das 9h às 19h.
É necessário levar,
obrigatoriamente, o histórico
escolar ou boletim carimbado e assinado pela escola de
origem – ou documento oficial equivalente – conforme
modelo que consta no edital.
Na secretaria da Escola, também será necessário o preenchimento de ficha de inscrição. Após a análise, a lista
classificatória será publicada
no dia 12 de janeiro.

Mais
informações
pelo
telefone/WhatsApp:
3832-6221.
Obs.: Caso resida longe da unidade escolar, após
aprovação o aluno terá direito a passe escolar integral.
Importante: devido
à pandemia da Covid-19, as
aulas ainda estão acontecendo de maneira online, por
meio de plataforma de estudos e outros mecanismos de
atendimento para alunos sem
acesso à internet.
Confira o edital e o
cronograma completo em:
https://www.ubatuba.sp.gov.
br/noticias/vesttancredo2021/

ABEP anuncia 2021 como o ano da
Transformação Digital e traz previsões
para o mercado de tecnologia
O encontro promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (ABEP-TIC),
que acontece nesta quinta-feira, 3, em São Paulo, no
Hotel Hilton Morumbi, das
9h30 às 12h30, receberá representantes das empresas
públicas de todos os estados
do País, e grandes players do
mercado de tecnologia como
Amazon e Google, para apresentar as previsões e projetos
no setor, bem como os investimentos que serão trabalhados de forma individual em

cada estado em 2021. Projetos nas áreas de teletrabalho,
blockchain, nuvem, saúde,
identificação digital, teleducação, entre outros temas,
devem ser apresentados no
encontro.

será abordado, com participação ao vivo direto da
Estônia - um dos países que
se destacam como um dos
maiores polos de tecnologia
do mundo - será o estudo
Introdução ao Governo Digital, produzido através da
A reunião tem como parceria do Estônia HUB e
objetivo trazer uma rápida ABEP-TIC.
análise de cada estado e enA publicação “Introtender como a transformação
digital ganhará ainda mais dução ao Governo Digital”
espaço em 2021 no setor está disponível gratuitamenpúblico e no atendimento ao te e pode ser acessada pelo
link: https://estoniahub.com.
cidadão.
br/manual-de-governo-digiOutro assunto que tal/
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MEC determina volta às aulas presenciais
nas faculdades federais a partir de janeiro

Lamentavelmente em
mais uma atitude que vai
contra ao postulado pelas autoridades mundiais da saúde,
temos a triste notícia divulgada esta quarta-feira pela
Agência Nacional.
O Diário Oficial da
União publica, nesta quarta-feira (2), portaria do Ministério da Educação (MEC),
determinando que instituições federais de ensino
superior voltem às aulas
presenciais, a partir de 4 de
janeiro de 2021. Para isso,
as instituições devem adotar
um “protocolo de biossegurança”, definido na Portaria
MEC nº 572, de 1º de julho
de 2020, contra a propagação do novo coronavírus (covid-19).

O documento estabelece ainda a adoção de
recursos educacionais digitais, tecnologias de infor-

mação e comunicação ou
outros meios convencionais,
que deverão ser “utilizados
de forma complementar, em
caráter excepcional, para integralização da carga horária
das atividades pedagógicas”.
O texto da portaria
diz, também, que as “práticas profissionais de estágios
ou as que exijam laboratórios
especializados, a aplicação
da excepcionalidade”, devem obedecer às Diretrizes
Nacionais Curriculares apro-

vadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), “ficando vedada a aplicação da
excepcionalidade aos cursos
que não estejam disciplinados pelo CNE”.
O documento estabelece que, especificamente
para o curso de medicina,
“fica autorizada a excepcionalidade apenas às disciplinas teórico-cognitivas do
primeiro ao quarto ano do
curso, conforme disciplinado
pelo CNE”.

Bandidos assaltam banco em
Cametá, no Pará
Em uma ação bastante parecida com a ocorrida na
madrugada do dia 1º em Criciúma, em Santa Catarina,
pelo menos 20 criminosos
fortemente armados assaltaram uma agência do Banco
do Brasil no município paraense de Cametá, na madrugada de hoje (2).
A exemplo do ocorrido em Criciúma, os criminosos fizeram transeuntes
reféns, com o objetivo de
usá-los como escudo humano durante o enfrentamento
com a polícia.

Segundo a Secretaria
de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup),
os bandidos estavam com
armas de grosso calibre, entre elas, fuzis. A ação durou
mais de uma hora.

Por meio de nota, a
secretaria informou hoje (2)
que a normalidade já foi restabelecida em Cametá, após
a chegada de efetivos policiais de outras cidades.

Informações
preliminares apontam que uma
pessoa morreu após ter sido
usada como refém e alvejada pelos criminosos. Um
morador também teria sido
atingido na perna. De acordo com a Segup, essa pessoa
está internada no hospital da
cidade, mas sem gravidade.

Uma
caminhonete
que, segundo as autoridades
locais, teria sido utilizada pelos bandidos durante a ação
foi encontrada pelas equipes
policiais com “diversos explosivos” no km 15 de uma
estrada que faz conexão com
o município vizinho de Tucuruí. Agência Brasil
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Produção industrial cresceu
1,1% em outubro, diz IBGE

Pelo sexto mês seguido, a produção da indústria nacional registrou
crescimento em outubro,
de 1,1%, se comparado a
setembro. Com o resultado
acumulado de 39% em seis
meses, o setor está 1,4 ponto percentual acima do patamar de fevereiro – antes
da pandemia de covid-19.
No acumulado do ano a
produção ainda é negativa
(-6,3%), sendo que nos últimos 12 meses foi registrada
queda de 5,6%. Em relação
a outubro de 2019, a produção subiu 0,3%. Na comparação com o nível recorde
de produção, alcançado em
maio de 2011, a indústria
ainda se encontra 14,9%
abaixo do pico. Os dados
são da Pesquisa Industrial
Mensal (PIM), divulgada
hoje (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
“Os dados mostram
que tem algum grau de recuperação. As medidas
emergenciais foram importantes, mas ainda tem um
espaço para ser considerado”, disse o gerente da pesquisa, André Macedo.
De acordo com os
dados, duas das quatro
grandes categorias econômicas apresentaram crescimento, com destaque para
bens de capital que avançou
7% de setembro para outubro; e bens de consumo
duráveis com alta de 1,4%.
Essas categorias também tiveram o sexto mês seguido
de expansão na produção,
com acumulados de 111,5%
e 506,7%, respectivamente.
Bens de capital está 3,5%
acima do patamar de fevereiro, enquanto bens de
consumo duráveis ainda
está 4,2% abaixo.

ráveis de 0,1%. Os recuos
interromperam cinco meses
consecutivos de crescimento na produção, com ganhos
acumulados de 26,6% e
30,4%, respectivamente.
Para o gerente, o
crescimento de outubro refletiu um comportamento
diferente dos últimos meses, que vinha com avanços disseminados entre os
ramos. Agora, 15 dos 26
ramos pesquisados mostraram alta na produção. Em
setembro foi de 22 das 26.
Segundo André Macedo, o
efeito da pandemia foi evidente no setor, principalmente, nos meses de março
e abril, com medidas de
distanciamento social mais
rigorosas.
“Mesmo com essa
sequência de altas e a recuperação ao patamar de fevereiro, o acumulado do ano
ainda é negativo”, disse.

Atividades
A influência mais relevante entre as atividades
na passagem de setembro
para outubro foi de veículos automotores, reboques
e carrocerias, que subiu
4,7%. O ramo foi muito prejudicado nos meses críticos
da pandemia e acumulou
expansão de 1.075,8% nos
últimos seis meses. Mesmo
assim, está 9,1% abaixo do
patamar de fevereiro. “As
perdas foram muito acenA categoria de bens tuadas em março e abril”,
intermediários
registrou pontuou o gerente.
queda de 0,2% e bens de
consumo semi e não duTambém tiveram in-

fluência positiva no resultado do mês na indústria a
metalurgia (3,1%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (4,5%), máquinas
e equipamentos (2,2%),
produtos de metal (2,8%),
couro, artigos para viagem
e calçados (5,7%), produtos
de minerais não metálicos
(2,3%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (5,0%) e produtos de
borracha e de material plástico (2,1%).
Os principais impactos negativos entre as atividades foram em produtos
alimentícios (-2,8%), que
vinha de três meses de altas
seguidas com acumulado
de 4,3%. Também contribuíram negativamente o setor de indústrias extrativas
(-2,4%), que teve o segundo mês de queda seguido e
perda acumulada de 7,0%.
Conforme a pesquisa, houve recuos relevantes em coque, produtos derivados do
petróleo e biocombustíveis
(-1,2%), Produtos do fumo
(-18,7%) e Outros produtos
químicos (-2,3%).
Para o avanço de
0,3% na comparação com
outubro de 2019, contribuíram os resultados positivos
em duas das quatro grandes
categorias econômicas, 16
dos 26 ramos, 45 dos 79
grupos e 50,8% dos 805
produtos pesquisados. Isso
ocorreu apesar de outubro
de 2020 ter dois dias úteis a
menos do que o mesmo mês
do ano anterior.
Agência Brasil
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Sebastianenses conquistam pódios no
1º dia do Quiksilver Estadual de Clubes
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A equipe da Associação de surf de São Sebastião (ASSS) somou neste primeiro dia de competição 54
pontos contra 48 da segunda
colocada ASM (Associaçao
de Surf de Maresias), neste
ano que completa 34 anos de
fundação, e saiu na frente no
primeiro dia de competição.

Na
categoria
KAHUNA, os nossos veteranos Zé Paulo e Douglas
Lima conquistaram a segunda e quarta colocação.
No Longboard Masculino,
Jefson Silva, Carlos Bahia e
Wenderson Biludo fizeram a
festa nos três primeiros lugares do pódio.
Já Gilmar Pulga ficou em terceiro na categoria
Master. No Open Masculi-

Agiliza São Sebastião e Detran.SP realizam
mutirão para entrega de CNHs e CRVs

Entregas serão feitas somente por agendamento pelos canais digitais do Poupatempo.

Os surfistas pratas
da casa fizeram bonito no
primeiro dia do Quiksilver
Estadual de Clubes, realizado na praia de Cambury, na
Costa Sul de São Sebastião.

Contudo, quem brilhou mesmo foi o esporte em
São Sebastião e os surfistas
sebastianenses. Foram 17
equipes que participaram das
provas.
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-feira (1) terá as finais do
Longboard Feminino, Open
Feminino, Stand Up, Sub 14
Feminino, Sub 16 Feminino,
Surf Dog, Surf Adaptado e
A próxima safra do Waveski.
surf sebastianense também
fez bonito. Murilo Coura
O evento que comeficou em primeiro lugar çou nessa segunda-feira (30)
no Sub14 masculino. Na e encerra nesta terça-feira (1)
categoria Sub 16 masculi- é o primeiro da nova Fedeno, a festa foi toda nossa. ração de Surf do Estado de
Isso porque Rodrigo Salda- São Paulo, presidida pelo Zé
nha, Lucca Casemiro, Caio Paulo Ferreira.
Costa e Chandler Ribeiro
conquistaram o primeiro,
Nesta quarta-feira
segundo, terceiro e quarto (2) e quinta-feira (3), as dislugar.
putas continuam e a praia
sebastianense recebe o QuiHoje - Nesta terça- ksilver Estadual de Bases.
no, os sebastianenses Renan Peres e Thiago Camarão ficaram com o segundo
e terceiro lugar.

O Agiliza da Prefeitura de São Sebastião e
o Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) irão entregar
cerca de 650 documentos
aos sebastianenses, entre
eles, Certificado de Registro de Veículo (CRV)
e Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), que
ficaram pendentes, desde
o início da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19) e o fechamento da
Unidade de Atendimento
do Detran no município.
Em reunião realizada no último dia (25),
entre a equipe do Agiliza e
a equipe do Detran, foram
definidas as datas e a logística de entrega, que só
poderá ocorrer via agendamento digital pelo portal do Poupatempo através
do link: www.poupatempo.sp.gov.br.
A ação de entrega
dos documentos será feita
por um servidor do Detran
e acontece de 02 a 23 de
dezembro - caso haja necessidade, será analisada
proposta de continuidade
– de segunda a sexta-feira,
das 9h às 16h30, num box
reservado exclusivamente
para o Detran nas dependências do Agiliza São
Sebastião que está localizado na Avenida Guarda
Mor Lobo Viana, n° 335,
Centro.
Agiliza
São Sebastião
Com 120 serviços
disponíveis, que abrangem
diversas secretarias da Prefeitura de São Sebastião, o

Agiliza visa facilitar o aten- e CNHs do Detran-SP no
dimento ao cidadão sebas- Agiliza São Sebastião
tianense.
Período: de 02 a 23 de deEntre os serviços zembro
ofertados estão cadastro fiscal, regularização fundiária, Horário: das 9h às 16h30
protocolo, licenciamentos,
procuradoria fiscal, PRO- Endereço: Avenida Guarda
CON, entre outros. Desde Mor Lobo Viana, n° 335,
sua inauguração, foram fei- Centro
tos nove mil atendimentos,
Link do Portal do Poupacerca de 180 por dia.
tempo para agendamento
da entrega: www.poupaServiço
Entrega de CRVs tempo.sp.gov.br
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Ilhabela divulga plantão de fim de ano
das Unidade de Saúde da Família

As UBS’s Barra Velha, Costa Sul e Bonete estarão de pronto atendimento de
28 de dezembro de 2020 a 10
de janeiro 2021

riados das 9h às 23h. Já a
UBS Costa Sul de segunda a
sexta-feira, das 17h às 21h e
nos fins de semana e feriados
das 9h às 21h. O Posto de
Atendimento em Saúde do
Bonete (PAS) realizará seus
atendimentos de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h e
ficará de sobreaviso nos fins
de semana e feriados.

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Saúde, com o apoio da
coordenação da Atenção Primária, informa que entre os
dias 28 de dezembro e 10 de
janeiro, as Unidades de SaúNa ocasião, médicos,
de do Bonete, Costa Sul e da
enfermeiros, farmacêuticos,
Barra Velha, estarão abertas
para o pronto atendimento à técnicos e auxiliares de enfermagem, recepcionistas e
população e aos turistas.
auxiliares de serviços gerais
Os horários variam estarão à disposição para
entre dias da semana e fe- atenderem as demandas,
riados. A UBS Barra Velha com o objetivo de facilitar o
estará aberta de segunda a acesso das áreas mais afastasexta-feira, das 17h às 23h das do município, bem como
e nos fins de semana e fe- diminuir a busca pelo aten-
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Prefeitura de Ilhabela intensifica testagem
rápida de HIV, sífilis e hepatites

A Prefeitura de Ilhadimento no Hospital Mário
bela, por meio da Secretaria
Covas.
de Saúde, intensifica a oferta
“Com a disponibi- de testagem rápida de HIV,
lização desses serviços nas sífilis e hepatites B e C para
UBS’s, visamos desafogar a toda a população a partir desdemanda do hospital e agili- ta semana. A ação integra a
zar os atendimentos, já que 13ª edição da Campanha Eso mesmo necessita priorizar tadual Fique Sabendo 2020,
as demandas de urgências e que ocorrerá entre os dias 1 e
emergências”, é o que ex- 7 de dezembro.
plica o Secretário de Saúde,
A campanha tem
Gustavo Barboni de Freitas.
como objetivo divulgar, mobilizar e incentivar as pessoServiço: A UBS as a realizarem os testes de
Costa Sul está localizada na HIV, sífilis e hepatites B e C,
avenida Riachuelo, nº 6.311, de modo a ampliar o diagnósno bairro da Praia Grande, tico precoce destes agravos e
a UBS Barra Velha, na Rua o acesso ao cuidado integral
Benedito dos Anjos Sam- à população acometida.
paio, nº225, Barra Velha e
o PAS Bonete, na Praia do
Os testes são ofereBonete.
cidos a partir do primeiro
dia de dezembro, em todas
as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), Caps I, Caps
AD, Centro de Referência da
Mulher, Ambulatório de Infectologia e Fígado e durante
ações realizadas em locais de
grande circulação de pessoas. Não é necessário pedido
médico, basta comparecer à
unidade de saúde mais próxima. Os testes são gratuitos e
totalmente sigilosos.

cia Contra as Mulheres”,
rodas de conversas sobre
autocuidado, IST, HIV/Aids,
hepatites virais e violência
doméstica. Destinada aos
funcionários do Programa
S.O.S a ação, acontecerá
nos dias 7 e 9 de dezembro
na Fazenda do Engenho. Os
participantes ainda terão a
oportunidade de realizar uma
visita guiada à exposição do
pintor espanhol Joan Miró,
realizada em parceria com a
Secretaria de Cultura.

Neste mês de dezembro, dia 1/12 é comemorado
o dia internacional de luta
contra a Aids e um ano de
funcionamento do Serviço
de Assistência Especializada e Centro de Testagem e
Aconselhamento -SAE/CTA
– em IST/HIV/Aids e hepatites virais do Município.

UBS Armação
8h às 16h – Testagem Rápida
na Unidade

A campanha teve sua
fase inicial em novembro,
com a realização de capacitação para todos os profissionais de enfermagem da
Atenção Primária e Secundária em Saúde, com apoio, organização e participação do
Núcleo de Educação e Comunicação em Saúde, Necs.
O SAE/CTA, com
apoio do Conselho do Direito das Mulheres realizará
durante os “16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violên-

Confira os locais e horários
de 1 a 7 de dezembro:
UBS Água Branca
8h às 16h – Testagem Rápida
na Unidade
UBS Itaquanduba
9h às 16h – Testagem Rápida
na Unidade
UBS Vila
9h às 16h – Testagem Rápida
na Unidade
4/12 – Sexta-feira | 9h às
10h30 – Testagem no Píer
dos Pescadores na Vila
UBS Costa Sul
8h às 16h – Testagem Rápida
na Unidade

UBS Perequê
8h às 16h – Testagem Rápida
na Unidade
10h às 14h – (quarta-feira)
roda de conversa em sala de
espera
9/12 | Quarta-feira
14h às 16h30 – Testagem
Rápida no Bar da Cida (rua
Marina de Oliveira, 65, Costa Bela)
11/12 | sexta-feira
14h às 16h30 – Testagem
Rápida no Quiosque do Pelicano (avenida Princesa Isabel, 400, Perequê)

8h às 12h – Testagem Rápida
na Unidade e Sala de Espera
3/12 | Quinta-feira
8h30 às 15h – Testagem Rápida na Unidade e Sala de
Espera
4/12 | Sexta-feira
8h30 às 12h – Testagem Rápida na unidade
13h30 – Testagem Rápida
nos funcionários da Unidade
UBS Barra Velha
30/11 | Segunda-feira
7h às 17h: Testagem Rápida
para funcionários da unidade
1/12 | Terça feira
7h30 – testagem no Mareado, materiais de construção
(Av. Princesa Isabel, 2244,
Barra Velha)
9h às 17h – Testagem Rápida
na Unidade
17h30 – Testagem no supermercado do Pai (funcionários)
2/12 | Quarta-feira
6h – Testagem para funcionários da Garagem Municipal (rua Rio Grande do Sul,
2, Barra Velha)
9h30 às 17h – Testagem Rápida na Unidade
17h30 – Testagem para clientes do supermercado do Pai
(rua Benedito Mariano Leite,
127, Barra Velha)
3/12 | Quinta-feira
13h30 – Testagem Rápida na
Unidade
17h30 – Testagem nos bares
do Saruê e da Erica (ambos
na rua do Leandro, 227e 372,
Barra Velha)
4/12 | Sexta-feira
8h30 às 13h30 – Testagem
Rápida na Unidade
17h30 – Testagem para os
funcionários do supermercado do Pai

Os Centros de Atenção Psicossocial, Caps 1 e Caps AD
8h às 16h – Rodas de Conversa nos Caps 1 e AD e na
Casa de Passagem de Ilhabela
Centro de Referência da Mulher
UBS Alto da Barra
4/12 | Sexta-feira
1/12 | Terça-feira
8h30 às 13h30 – Testagem
8h30 às 15h – Testagem Rá- Rápida na Unidade
pida na Unidade e Sala de 17h30 – Testagem para os
Espera
funcionários do supermerca2/12 | quarta-feira
do do Rosalina
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Caraguatatuba abrirá inscrições para
novos conselheiros tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA) divulgará na
próxima semana edital
com abertura de processo
seletivo para eleição de
novos conselheiros tutela- gará posteriormente as
res, gestão 2020-2024.
datas de inscrições. Enquanto isso, confira os
Antes de se candi- documentos que serão
datar às vagas, é impor- requisitados para canditante que os futuros can- datura ao processo seletididatos saibam o principal vo: Certidão Negativa de
papel do conselheiro tute- débitos Civil e Criminal,
lar, que é atender crianças expedida pela Justiça Ese adolescentes diante de tadual; Antecedentes Crisituações de violação de minais expedidos por órdireitos, além também de gão competente; ter mais
aconselhar os pais ou res- 21 anos de idade; Certidão
ponsáveis dessas crianças de nascimento ou cópia do
e adolescentes.
RG; morador de Caraguatatuba, no mínimo há dois
Os casos são en- anos; Titulo de Eleitor;
caminhados de diversas cópia do comprovante de
maneiras, pelas delega- residência (telefone fixo,
cias, Unidades Básicas de energia, IPTU) em nome
Saúde (UBS) ou até es- do (a) candidato (a) e/ou
colas, quando há abando- em nome do (a) esposo
no ou violência por parte (a), pai ou mãe, irmão (ã),
de familiares. Algumas filho (a), para fins de comfamílias também procu- provação dos dois anos de
ram o órgão por iniciativa residência em Caraguataprópria, em busca de seus tuba; possuir escolaridade
direitos, com demandas mínima do Ensino Médio,
em educação, saúde ou devidamente comprovaaté conflitos como disputa da; cópia do certificado ou
pela guarda dos filhos.
declaração da Instituição
de Ensino, de conclusão
A presidente do do ensino médio ou do
CMDCA, Cintia Alves, antigo 2º grau, acompaexplica que devido à gran- nhado do original para
de importância do Conse- conferência; comprovalho Tutelar na proteção de ção de experiência procrianças, é extremamente fissional ou voluntária de
necessário eleger conse- no mínimo dois anos em
lheiros qualificados para o trabalho direto na área da
cargo. “Algumas pessoas criança e/ou adolescentransferem a obrigação de te e família, em período
cuidar e educar aos conse- não superior a cinco anos
lheiros tutelares. Ele pode da data do pleito, atestado
aconselhar, encaminhar, por entidade governamenrequisitar, mas o dever de tal e/ou não governamencuidar é da família, como tal regularmente inscrita
bem preconiza o Estatuto e registrada no Conselho
da Criança e do Adoles- Municipal dos Direitos da
cente (ECA)”, explica.
Criança e do Adolescente
e/ou Conselhos Setoriais
O CMDCA divul- de Educação e ou da As-
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Caraguatatuba inicia Plano
Preventivo da Defesa Civil

O Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC)
tem início nesta terça-feira
(1º/12) e vigora até o dia 31
de março de 2021. Implantado desde 1988, ele foi criado
especificamente para escorregamentos nas encostas da
sistência Social; currículo Serra do Mar no Estado de tem 19 áreas de risco em 54 Para isso, basta cadastrar o
documentado
acompa- São Paulo.
setores.
CEP da localidade de onde
nhado de Declaração da
quer receber o serviço.
Importante
destaO
PPDC
tem
por
Entidade ou Instituição
Assim, é possível
de atendimento à criança objetivo principal evitar a car que durante o PPDC a
e/ou adolescente, ou Car- ocorrência de mortes, com a estrutura da Prefeitura fica alertar a população sobre a
toda mobilizada. O decre- possibilidade de ocorrência
teira Profissional com re- remoção preventiva e temporária da população que ocupa to de implantação do PPDC dos mais diversos eventos,
gistro que comprove ser o
as áreas de risco, antes que 2020/2021 deve ser publicacandidato funcionário ou os escorregamentos atinjam do nos próximos dias pelo como alagamentos, enxurraservidor desta classe, que suas moradias. Em geral, ele prefeito Aguilar Junior, mas das, deslizamentos de terra,
vendavais, chuvas de granizo
comprovem realização de ocorre neste período devido a partir desta terça-feira see raios.
atividades voltadas à pro- às chuvas de verão.
cretarias já estão de prontidão.
teção, formação e/ou deEm Caraguatatuba, o
Segundo
a
Defesa
senvolvimento de crianças
Instituto
Nacional de PesquiAções de mensagens
e adolescentes; estar em Civil de Caraguatatuba, o
sas
Espaciais
(INPE) mangozo de seus direitos civis PPDC é dividido em quatro de texto (SMS), enviadas tém instalado uma estação
pelo número 40199, que ree políticos e quites com o estados: observação, atenção, alerta e alerta máximo passa informações de riscos (raio de 20 Km de alcance)
serviço militar, se do sexo
conforme o acumulado de meteorológicos em qualquer para acompanhamento das
masculino; Certidão de chuvas nas áreas de riscos. um dos 645 municípios pau- atividades atmosféricas (pluquitação eleitoral e de cri- Atualmente, Caraguatatuba listas continuam valendo. viométricas e elétricas).

mes eleitorais expedidas
pelo Tribunal Superior
Eleitoral – TSE; cópia do
Certificado de Dispensa
e incorporação (Reservista); não ter sido penalizado (a) com a destituição
da função de Conselheiro
(a) Tutelar, nos termos do
que dispõe a legislação vigente, nos cinco anos antecedentes a esta eleição;
comprovação de responsabilidade do CMDCA e
sua comissão de processo
de escolha.

A presidente do
CMDCA, Cintia Alves,
reforça aos interessados
que pretendem se candidatar ao cargo, que precisam
estar cientes do compromisso e responsabilidade
que a função exige. “Demanda amor e dedicação
24 horas. Ser conselheiro
é ser articulador e fiscalizador do cumprimento da
política de atendimento
à criança e adolescente”,
disse.

Caraguatatuba reforça importância
de estabelecimentos com selo de um
turismo seguro e responsável

Há cerca de seis meses a Prefeitura de Caraguatatuba criou um selo para ser
entregue a todo o trade turístico de forma a mostrar que
seu estabelecimento é seguro e responsável, mesmo em
tempos de pandemia do novo
coronavírus.
A iniciativa serve para
mostrar que o local segue
todo o protocolo da Vigilância Sanitária em relação à
limpeza, distanciamento e
atendimento dos frequentadores. “É uma garantia para
o usuário que o estabelecimento que frequenta segue as
normas sanitárias”, reforça a
secretária de Turismo Maria
Fernanda Galter Reis.
Até o momento 80
selos foram emitidos. Por
trade turísticos entende-se
toda a cadeia produtiva do
turismo como hotéis, restaurantes, quiosques, agências
turísticas, bares, ubers, entre
outros.
“Há um comprome-

timento do responsável pelo
estabelecimento e o acordo
dele ao assinar o documento
para retirada de que irá aplicar todos os protocolos sanitários exigidos pela vigilância”, explica Maria Fernanda.
Para Sandra Abril,
proprietária da Pousada Paradise e presidente do Conselho Municipal de Turismo
(Comtur), ter este selo significa ter consciência dos protocolos a serem seguidos para
a segurança de todos. “Antes
mesmo do selo já eram tomados todos os cuidados e
é importante destacar que o
selo não é apenas uma arte
que fica na parede, mas essa
consciência das atitudes a serem tomadas por todos”.
Inclusive, ela reforça
entender que o setor de hotelaria pode ser um grande
contaminante se não forem
tomados cuidados, por isso,
até um aparelho que elimina
99% dos vírus, inclusive o
que transmite a Covid, adqui-

riu para higienizar cada quarto após a saída dos hóspedes.
O prefeito Aguilar Junior ressalta que essa iniciativa de criar um selo surgiu
como o Plano de Retomada
das Atividades Econômicas
do município.
Importante destacar
que a emissão do selo não
terá custo algum para o comerciante que buscar mais
essa garantia. Terá apenas de
assinar o termo de responsabilidade e cumprir os protocolos definidos.
Caso o cliente identifique algum problema no
estabelecimento onde está,
pode fazer denúncias pelo
Canal 156 e para a Vigilância
Sanitária que tem feito vistorias em toda rede comercial.
O selo pode ser retirado na sede da Secretaria
de Turismo em horário de
expediente 8h30 as 17h30, à
Avenida Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), 24, no
Centro.
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O número de casos de Covid-19
no Brasil continua crescendo

Segundo apurações
de consórcio de imprensa
junto às secretariais estaduais de Saúde, 52 mil,
248 pessoas foram diagnosticadas com a doença
entre segunda e terça-feira.

Polícia

MARLY BISETTO

Com isso, a média
móvel dos últimos 7 dias
firmados desde o início da
ficou em 38 mil, 154 nopandemia.
vos casos por dia, a maior
desde 6 de setembro.
Desses, 173 mil,
862 pacientes não resistiNa
comparação ram às complicações caucom casos registrados há sadas pela doença e faleduas semanas, a alta da ceram. 697 dessas mortes
média móvel é de 35%.
ocorreram nas 24 horas
anteriores à consolidação
Segundo os nú- dos dados.
meros mais recentes, até
às 8 horas da noite desta
Cálculos matemátiterça-feira, o nosso país cos revelam que a média
já acumulava 6 milhões, móvel de mortes no Brasil
388 mil, 526 casos con- nos últimos 7 dias foi de

Apenas 12 por cento dos brasileiros, algo em
torno de 26 milhões de pessoas, fizeram algum tipo de
teste pra Covid, até o mês
de outubro.
E, entre eles, de
cada 10, dois ou estavam
com o coronavírus ou apresentaram anticorpos, ou
seja, tinham se contaminado lá atrás.
Os dados aparecem
em uma pesquisa específica pra medir o impacto da
pandemia na vida das pessoas, feita pelo IBGE.
Ela também revelou um número preocupante: 47 milhões de pessoas
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526 por dia, uma variação
de menos 10% em comparação à média de duas semanas atrás, índice que é
considerado estabilidade.
Apesar disso, a
análise por estados revela
que oito deles apresentam alta na média móvel
de mortes: Paraná, Santa
Catarina, Espírito Santo,
Acre, Rondônia, Roraima, Ceará e Sergipe.
Milena Abreu -Rádio 2

Grupo de Risco
têm algum tipo de comorbidade e correm um risco
maior de complicações,
caso peguem Covid.
A mais citada foi
a hipertensão, ou pressão
alta, presente em 13 por
cento dos brasileiros.
Quanto ao isolamento social, os números
deixam claro que ele está
em queda, mesmo com
mais de 170 mil mortes por
Covid, no País.
Quase 10 milhões
de pessoas não adotaram
nenhuma medida, em outubro, três milhões a mais que
no mês anterior.
94 milhões reduzi-

ram o contato físico, mas
foram pras ruas, 10 milhões
a mais que em setembro.
Enquanto 81 milhões saíram apenas em
caso de necessidade. Em
setembro, porém, eram 85
milhões.
Já o número de
brasileiros em isolamento
total despencou de 34 para
26 milhões.
Por fim, quanto
aos estudantes, de um total
de 46 milhões de pessoas
que frequentam escolas ou
faculdades, seis milhões
não tiveram nenhum tipo
de atividade, em outubro.
Umberto Ferretti Rádio 2

Indivíduo é preso por
embriaguez ao volante
em Caraguatatuba
Na noite de sábado
(28), uma equipe da Polícia
Militar durante patrulhamento pelo bairro Martim de Sá,
avistou um veículo colidindo
contra uma motocicleta que
estava estacionada, arremessando no chão, uma pessoa
que estava sentada na moto.
Em seguida o condutor do veículo evadiu-se pelas
ruas do bairro até ser abordado
pelos policiais no bairro Canta
Galo.
Foi realizada busca pessoal e no veículo, onde
foram encontradas pequenas
porções de maconha, além de
ser constatada a embriaguez
do condutor.
Diante dos fatos o
veículo e seus ocupantes foram conduzidos ao DP onde os
passageiros foram liberados e
o condutor permaneceu à disposição da justiça. A vítima
que estava na moto foi socorrida com escoriações leves.
PM captura foragido da
justiça em Caraguatatuba
Na tarde de sexta feira (27), uma equipe da Polícia
Militar durante patrulhamento
pelo Bairro Porto Novo, avistou um indivíduo em atitude
suspeita, o que culminou em
sua abordagem.
Após pesquisa via

DISQUE
DENÚNCIA 181
Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

COPOM foi constatado que o PM localiza veículo com
mesmo era foragido da justiça
queixa de apropriação
pelo crime de falso testemuindébita em Ubatuba
nho. Foi anunciado voz de priNa madrugada de
são e o foragido permaneceu a quinta-feira (26), policiais da
disposição da justiça.
Polícia Militar com informações de um veículo com queiJovem é surpreendido
xa de apropriação indébita, ducom drogas em Caraguá rante patrulhamento no Bairro
Na tarde de quinta- Perequê-Açu, visualizara o
-feira (26), uma equipe da veículo modelo Mitsubishi
Polícia Militar durante patru- Lancer de cor branca no intelhamento pelo Bairro Rio do rior de uma garagem.
Ouro, visualizou um indivíduo
Feito contato com os
que ao perceber a presença po- moradores da residência, que
licial, se dirigiu a um campo receberam a equipe e se idende futebol, culminando em sua tificaram como proprietários
abordagem.
do veículo, os mesmos foram
Identificado, o ado- conduzidos a delegacia, sendo
lescente foi apreendido, per- em seguida liberados e o veímanecendo à disposição da culo recolhido.
justiça, uma vez com ele foi
encontrada certa quantidade
Criminoso é preso por
de drogas.
tráfico de drogas em
Caraguatatuba
Procurado da justiça é
Na tarde de domingo
capturado em Ubatuba
(29) uma equipe da PM duranNa madrugada de te patrulhamento preventivo
quinta-feira (26), uma equi- prendeu um criminoso pelo
pe da Polícia Militar durante crime de tráfico de drogas na
patrulhamento pelo Bairro região central da cidade.
Indaiá, abordou um indivíO indivíduo foi fladuo em atitude suspeita e em grado no momento em que
consulta aos seus dados foi manipulava a droga em seu
constatado pelo BNMP - Ban- veículo. No ato da abordagem
co Nacional de Monitoramen- foram encontradas 02 porções
to de Prisões, que o mesmo de maconha em seu poder e
constava como procurado pela em revista no interior do veíjustiça pelo crime de furto. culo, mais 06 porções da mesDiante dos fatos, o criminoso ma droga. Foi anunciado voz
foi preso e permaneceu à dis- de prisão e o indivíduo mantiposição da justiça.
do à disposição da justiça.
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Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Câmara arquiva pedido de
cassação do prefeito

O vereador autor Elizeu Onofre da Silva (Ceará),
em questão de ordem, durante a 44ª sessão ordinária do
ano, solicitou o arquivamento do processo nº 12/20, que
trata do pedido de cassação
do prefeito Aguilar Junior.

O plenário deliberou
e aprovou por oito votos a
cinco o arquivamento. Foram favoráveis os vereadores: Aguinaldo Pereira da
Silva Santos (Aguinaldo Butiá), Celso Pereira, Dennis da

Silva Guerra, Ceará, Evandro do Nascimento (Vandinho), Fernando Augusto
da Silva Ferreira (Fernando
Cuiu), José Eduardo da Silva
(Duda Silva) e Salete Maria
de Souza Paes.

Projeto e requerimentos são aprovados
Foi realizada na noite
desta terça-feira a 44ª sessão
ordinária de 2020. Foram
aprovados sete requerimentos e o projeto de decreto legislativo nº 06/20, que estava na ordem do dia, de João
Silva de Paula Ferreira (De
Paula), que dispõe sobre a
concessão de Título de Cidadã Caraguatatubense a ilustríssima senhora Margarida
Maria Machado.
Confira os requerimen- TO Nº 421/20 – Ver Vilma no bairro Travessão.
tos aprovados
Teixeira de Oliveira Santos
REQUERIMENTO
Nº 419/20 – Ver Evandro
do Nascimento – Requer do
Executivo informações sobre a viabilidade de alteração
do sentido e a colocação de
lombada na Rua Aldo Marcucci, no bairro Praia das
Palmeiras.
REQUERIMENTO
Nº 420/20 – Ver Vilma Teixeira de Oliveira Santos –
Requer do Executivo informações sobre a instalação de
lombadas na Rua Benedito
Carlos da Silva, Bairro Travessão.
REQUERIMEN-

REQUERIMENTO
– Requer do Executivo informações sobre a demanda Nº 424/20 – Ver Francisatendida e a demanda repri- co Carlos Marcelino – Remida do Programa Vivaleite. quer do Executivo informações sobre a possibilidade
REQUERIMENTO de acrescentar ao carnê de
Nº 422/20 – Ver Vilma Tei- IPTU, um boleto de contrixeira de Oliveira Santos – buição voluntária destinada
Requer do Executivo infor- ao amparo, proteção e bemmações sobre a pressão fraca -estar animal.
da água em ruas do Bairro
REQUERIMENTO
Perequê-Mirim.
Nº 425/20 – Ver Francisco
REQUERIMENTO Carlos Marcelino – Requer
Nº 423/20 – Ver Vilma Tei- do Executivo informações
xeira de Oliveira Santos – sobre o descongelamento de
Requer do Executivo infor- área para fins de regularizamações sobre a implantação ção fundiária nos bairros Jarde uma Horta Comunitária, dim Santa Rosa e Cantagalo.
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Ministério vai buscar vacina de
excelência, diz Pazuello no Congresso

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse
nesta quarta-feira (2) que o
ministério busca uma vacina
segura, eficiente e de excelência contra o novo coronavírus. Ele também reafirmou que, no que depender
do governo, a população não
será obrigada a se imunizar
contra o vírus que causa a
covid-19.

“Até o momento – e
isso é a posição do Ministério, falo pelo Ministério,
falo também em consonância com o presidente da República –, a nossa estratégia
será a de não obrigatoriedade da vacina. Trabalhar com
campanhas de conscientização, trabalhar com disponibilidade em todas as pontas
e trabalhar pelo padrão da
vacina: uma vacina campeã,
uma vacina com resultados,
sem [efeitos] colaterais. Só
passará por nós a vacina com
essa excelência. Quero deixar isso claro: a vacina terá
que ter excelência, e [haverá] uma grande campanha de
conscientização. Com isso,
nós vamos ter uma procura muito grande, e não uma
obrigatoriedade”, disse o
ministro, durante audiência
pública na Comissão Mista
do Congresso que acompanha as ações do governo no
combate à covid-19.
Ainda segundo Eduardo Pazuello, o Ministério
da Saúde, aguarda a posição
do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. “O STF
vai fazer o julgamento da
obrigatoriedade. Isso também faz parte do nosso país,
dos nossos Poderes. Nós vamos nos defender e apresentar nossas ideias, e os juízes
vão definir”, disse.
A partir do dia 11, o
STF vai julgar em plenário
virtual duas ações que tratam da obrigatoriedade da
vacinação contra a covid-19.
Sob a relatoria do ministro
Ricardo Lewandowski, em
uma das ações, ajuizada em
outubro, o PDT quer garan-

tir a competência de
estados e municípios
para definir a obrigatoriedade da vacinação. Em outra ação,
o PTB, partido aliado
do governo, quer que
a Corte determine a
não obrigatoriedade
da imunização.

Vacina
Em 2021, Pazuello
disse aos parlamentares que
haverá um cenário “mais interessante”, com vacinas previstas no mundo inteiro: “Estamos trabalhando para que o
Brasil conte com as melhores
vacinas disponíveis e possa
imunizar, e bem, a nossa população”.
Sobre o registro
desses imunizantes para
a Covid-19, o ministro da
Saúde disse que os técnicos
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
estão voltados e prontos para
tratar o assunto de forma célere e direta, com mudanças
de protocolos, recebimentos
de documentação com submissão contínua e imediata
de cada processo. “Essas
são discussões constantes da
equipe do [diretor-presidente
da Anvisa] Almirante Barra.
E nós precisamos compreender, de uma vez por todas,
que nós só aplicaremos vacinas no Brasil registradas na
Anvisa, com todos os protocolos cumpridos da maneira
correta. Isso precisa ficar
claro”, ressaltou.

nos estados para armazenar
grandes quantidades de testes, o ministério justificou
a distribuição por demanda.
“Quando dá um novo repique, uma nova subida, a gente tem uma procura maior de
testes também. Isso faz parte do sistema de demanda,
ou seja: quem dá a primeira
resposta é o médico, com o
seu diagnóstico clínico, que
pode ou não solicitar o teste.
E essa demanda por testes
começa na ponta da linha,
vai passar pelo Estado e vai
chegar para nós por demanda, e nós vamos atender. Nós
temos capacidade de atender
o que for necessário aos estados. Esta é a grande logística: é ter capacidade de atender o que lhe é demandado, e
não apenas empurrar quantitativos para a frente, no processo”, explicou o ministro.

Programa Nacional
de Imunização
Ainda durante a audiência pública, o ministro da
Saúde explicou que o Brasil
tem o maior programa de
imunização do mundo, que
distribui anualmente 300 milhões de doses de vacinas. O
país também conta com mais
de 37 mil salas de vacinas
com refrigeradores a tempeTestes
Eduardo
Pazuello raturas que variam entre 20
lembrou ainda que, desde o graus negativos e 8º graus
início da pandemia, já foram positivos.
distribuídos quase 9 milhões
A pasta está em fase
de testes RT-PCR para todo
de
aquisição
de 300 milhões
o país. O ministro informou
de
seringas
e
agulhas para
que estados e municípios já
essa
vacinação
específica.
têm à disposição com eles
Segundo
Pazuello,
estão
um quantitativo de cerca de 2
sendo
repassados
em
tormilhões de testes hoje. Além
no
de
R$
42
milhões
para
a
disso, o Ministério da Saúde
modernização
de
parte
desainda dispõe de um quantitativo de cerca de 6 milhões de sa rede de refrigeradores do
Programa Nacional de Imutestes.
nizações.
Agência Brasil
Pela falta de locais
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Nene Mafra Coiffeur e
Carmen Steffens Caraguá
celebraram a parceria no último
dia 16, e a organização do evento
ficou a cargo do Império Buffet
Gourmet. Agora os clientes
podem encontrar os produtos da
Carmen Steffens Caraguá no
espaço Nene Mafra Coiffeur.
Sucesso para esta grande parceria!
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Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Não exija demais de si mesma: aceite os seus
limites. A vida afetiva pede discrição: guarde seus segredos.
Nº da Sorte 11.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Se nada fizermos
poderemos ter apagões,
diz Bolsonaro”

A sensação de estar sozinha pode incomodar
muito. Mesmo assim, seja discreta sobre sua vida amorosa,
ok? Nº da Sorte 10.

Gêmeos - 21/05 à 20/06

É tempo de estreitar seus laços de afeto! Tome
a iniciativa e procure as pessoas que estão distantes. Nº da
Sorte 46.

Câncer - 21/06 à 21/07
Não deixe que abusem da sua boa fé: não seja
ingênua! No amor, entusiasmo e cumplicidade estarão em
alta. Nº da Sorte 31.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

Uma sensação de perda pode incomodar
bastante. As relações estáveis terão maior proteção dos
astros. Nº da Sorte 30.

Virgem - 23/08 à 22/09

O convívio com seu príncipe trará a cumplicidade que sempre desejou. Cuidado apenas para não se
magoar à toa. Nº da Sorte 16.

Libra - 23/09 à 22/10

Cuidado para não deixar as coisas do coração
em segundo plano. Boas novidades estão a caminho, pode
aguardar! Nº da Sorte 27.

Escorpião-23/10 à 21/11

Moderação é a palavra de ordem desta semana. É um ótimo momento para reacender a paixão com seu
príncipe. Nº da Sorte 01.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

Procure transmitir confiança às pessoas. Um
romance iniciado agora tem grandes chances de dar certo.
Vá em frente! Nº da Sorte 15.

Capricórnio-22/12 à 20/01
Cuidado com atitudes radicais. Cobranças e
exigências demais podem esfriar a paixão. Pegue leve,
certo? Nº da Sorte 30.

Aquário-21/01 à 19/02
Não tenha medo de assumir novas responsabilidades. A fase trará grande amadurecimento emocional.
Nº da Sorte 08.

Peixes - 20/02 à 20/03
Nada de gastar à toa, hein! Um romance secreto
pode surpreender você. Mas terá que ser discreta, ok? Nº
da Sorte 09.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br
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Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
LEI Nº 2.539, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

(Institui o programa LIXO ZERO no âmbito do município de Caraguatatuba, dispõe sobre infrações administrativas e multas decorrentes de descarte de lixo em locais impróprios e dá outras providências).

Autor: Vereadora Salete Maria de Souza Paes
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA MANTEVE EU PROMULGO, NOS
TERMOS DO § 6.º, DO ARTIGO 33, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º- Fica instituída a “Feira das Estações” , no Município de Caraguatatuba, a ser realizada anualmente
durante o interstício entre as estações do ano.
Artigo 2º- o evento ora criado consiste na realização de uma feira livre de natureza econômica, cultural e de
lazer, na Praça da cultura, a ser realizado anualmente, no prazo máximo de uma semana de cada estação do ano.
Artigo 3º- Durante a realização do evento “Feira das estações”, somente deverão ser comercializados produtos
que estejam em queima de estoque e em excelente qualidade.
Artigo 4º- A organização do evento se dará através de uma Comissão formada por membros do Poder Executivo,
Fundacc e Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, cuja presidência obrigatoriamente deverá ser
de um membro da prefeitura Municipal, que deliberará sobre os seguintes aspectos.
Número de membros da Comissão Organizadora;
Início das atividades da feira que não poderá ser superior a uma semana;
Número de participantes(comércios);
Tipo de produtos que poderão ser comercializados;
Padronização das barracas;
Penalidades ao comércio pelo descumprimento de regras;
Obrigações da Prefeitura e do comércio;
Horário de funcionamento;
Outros a serem regulamentados através de decreto pelo Poder Executivo.

Parágrafo único - Todas as despesas decorrentes com a realização da Feira das Estações serão rateadas entre
as empresas participantes do evento.
Artigo 5º - Só poderão participar da Feira das estações os comércios devidamente cadastrados e regularizados
junto ao setor competente da prefeitura Municipal e que sejam associados da ACE- Associação Comercial e
Empresarial de Caraguatatuba.
Artigo 6º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
				
				

Gabinete da Presidência, 25 de novembro de 2020.

				
Ver. Francisco Carlos Marcelino
						Presidente

Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
LEI Nº 2.540, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

(Institui a “Feira das Estações” e dá outras providências.)
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R$.285,00

Autor: Vereadora Elizeu Onofre da Silva
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA MANTEVE EU PROMULGO, NOS
TERMOS DO § 6.º, DO ARTIGO 33, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica instituído o Programa Lixo Zero com a finalidade de minimizar o despejo de lixo reciclável no meio
ambiente, destinando-o para políticas e ações públicas que promovam a sua reutilização sustentável e energia
renovável.
Art. 2º Constituem objetivos do Programa em apreço:
I - reduzir a quantidade de resíduos sólidos a serem enviados para a área de disposição final no Município;
II - disseminar, por meio da educação ambiental, os conceitos de redução, reutilização e reciclagem do lixo;
III - erradicar o trabalho no lixo e com o lixo, nas dependências da área de disposição dos resíduos sólidos de
responsabilidade da Prefeitura.
Art. 3º O Programa Lixo Zero, será desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente.
Art. 4º Para o efetivo cumprimento do Programa Lixo Zero, a Secretaria deverá definir metas a serem cumpridas,
bem como objetivos a serem atingidos a curto, médio e longo prazo, a serem definidos na regulamentação desta lei.
Art. 5º Para a consecução dos objetivos estabelecidos a Secretaria do Meio Ambiente promoverá as seguintes ações:
I - desenvolver mecanismos de marketing e de conscientização do munícipe para o não desperdício do lixo e sua
contínua reutilização em produtos úteis, garantindo-se a sustentabilidade da cidade;
II - coordenar ações públicas que envolvam todas as Subprefeituras, no sentido de ampliar o sistema de coleta de
lixo, direcionando-o a usinas limpas descentralizadas para esterilização dos insumos, secado, moído e ensacado
que servirão como matéria-prima na confecção de elementos construtivos limpos para o município;
III - Promover o envolvimento das Subprefeituras no programa de coleta seletiva de lixo;
IV - firmar convênios com organizações não-governamentais (ONG), associações, universidades, cooperativas
e entidades de sociedade civil, para o reaproveitamento do lixo reciclável;
V - Fomentar a participação da iniciativa privada no programa, seja através de fundos ou ações conjuntas visando
o aumento da utilização de lixo reaproveitável para elementos construtivos;
VI - buscar parcerias junto à iniciativa privada para a aquisição e instalação dos pontos de coleta seletiva de
lixo - “eco-pontos”;
Art. 6º Ficam estabelecidas infrações administrativas e multas a pessoas físicas ou jurídicas que vierem a descartar lixo em local não autorizado ou fora dos equipamentos destinados a este fim. Parágrafo único. Os materiais
provenientes de cultos religiosos e sua prática descartados em via pública não serão alcançados pela presente Lei.
Art. 7º O indivíduo que for flagrado descartando materiais ou lixo fora dos equipamentos destinados a coleta de
lixo sofrerá penalidade que, será estabelecida por meio de auto de infração, contendo as seguintes informações:
I - local, data e hora da lavratura;
II - qualificação do autuado;
III - a descrição do fato constitutivo da infração;
IV - o dispositivo legal infringido;
V - a identificação do agente autuante, contendo sua assinatura, cargo ou função e o número da matrícula;
VI - a assinatura do autuado.
§ 1º - O agente responsável pela fiscalização e autuação poderá solicitar, sempre que necessário, auxilio de força
policial quando o infrator dificultar o cumprimento dos itens II e VI deste artigo.
§ 2º - Os infratores desta Lei serão penalizados com multa de R$ 100,00 (cem reais) a cada infração cometida.
§ 3º - Os recursos financeiros provenientes da arrecadação com as multas aplicadas, serão destinados à um fundo
especial a ser criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
§ 4º - O valor da multa constante deste artigo será corrigido, anualmente, pelo índice de Preços ao Consumidor
Amplo-Especial - IPCA-E ou por outro índice que por ventura venha substituí-lo.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 180 (cento oitenta) dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 9º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
				
				

Gabinete da Presidência, 25 de novembro de 2020.

				
Ver. Francisco Carlos Marcelino
						Presidente

PARA
ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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TROCO ou VENDO
chácara no Pouso Altinho,
casa c/ 3 cômodos, coz.,
c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar formado / R$ 60mil / 996185124 c/ Maria

PARA
ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628

TRAVESSÃO R$ 190
mil sobrado 3 dor/ sala/
coz/ gar/ varanda/ ot. Local/ 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

BCO ALTO R$ 43 mil/
Lote 125m²/ rua calçada/
creche/ escolas/ mercado/ 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) 991182295 c/José
PROCURO trabalho de faxineira em casa
e escritório/ 98230-0553

03 de dezembro de 2020
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Golfinho Casa PLN Golfinho Casa PLN
628 2 Dorm. (sendo 1 687 2 dorm/ sala/ coz/ wc
suítes) Sala/ coz/ wc social/ 2 vagas/ Área serv/ social/ área serv/ 3 vagas/
195 mil (12) 3883-4840 260 mil (12) 3883-4840
creci 80169 F
creci 80169 F

Jardim das Palmeiras Casa PLN 680
2 Dorm. (sendo 1 suíte)
sala/ coz/ 2 wc social/ 2
Vagas/ 265 mil (12) 38834840 creci 80169 F

Casa Balneário Helena
3 dorm/ 1 suíte/ 300m² de
terreno/ R$ 350.000,00/
cód. 1411/ (12) 981268800/ creci 26535J

CHÁCARA PEGORELLI R$ 150 mil/ 2880m²/
100m da nova rodovia/
ot. Local/ 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

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

ALUGO Sítio Pegorelli definitivo 30.000m²
casa principal e caseiro pasto e outras
benfeitorias no asfalto/
R$1.000,00/
Cel/Zap
98187 8636
Vendo Lancha 18
pés/ Casco Cobra, Motor 90HP Yamaha/ 5
lugares + Piloto/ Ótimo
estado /12 99630-2040

Casa à venda Golfinhos/ 3 dorms (suíte), 2
vagas./ R$ 195.000,00
- Aceita financiamento.
CRECI 114.203/ 12
99150-5005
Apartamento
Jardim Aruan/ 2 dormitórios/ garagem/ R$
210.000,00/ cód. 1081/
(12) 98126-8800/ creci
26535J

Ofereço trabalho de
garçom/ barmem/ cozinheiro recepção/ segurança e decoração para
bar restaurante ou hotéis
e pousadas / James Malcher contato WhatsApp
12 99619-0442

Procuro Trabalho de

Chácara c/ casa 1
quarto/ varanda grande
c/ churr/ fogão a lenha/
terreno 15x200/ R$
180 mil/ Rio Claro (12)
98126-8800/ creci 26535J

Pontal santa Marina
Casa PLN 681 2 Dorm.
(sendo 2 suíte) Sala/ coz/
wc social/ área de serviço/ 3 vagas/ 265 mil (12)
3883-4840 creci 80169 F

Canto do Mar Terreno
PLN 685 10 X 44 Área
Total 440m² 100 metros
da pista 130 mil/ (12)
3883-4840 creci 80169 F

Rio do Ouro Casa
PLN 453 2 Dorm/ sala
coz/ wc social/ 2 vagas
de garagens/ área de serviço/ 240 mil (12) 38834840 creci 80169 F

Jardineiro/ zelador/segu-

Condomínio Jardim
rança ou porteiro conta- Gaivotas 2 dorm/ com
tar: (11)95198-3589 ou garagem/R$ 220.000,00/
cód. 1410/ (12) 98126(11) 95370-4765
8800/ creci 26535J
Sobrado à venda
Sumaré/ 2 dorms/
edícula/ 3 vagas/ R$
350.000,00 / Aceita financiamento./ CRECI
114.203/ 12 99150-5005
Condomínio Pontal Santa Marina cód.
1330/ 2 suítes/ 60m²/ R$
220.000,00/ (12) 981268800/ creci 26535J

Poiares Casa PLN
671 2 Dorm. (sendo 1
suíte) sala/ coz/ wc social/
1 vaga/ área serv/ 249
mil (12) 3883-4840 creci
80169 F

Massaguaçu Sobrado
cond Fech. PLN 124 2
Dorm. (sendo 2 suíte)
sala/ coz/ wc social/ 1
Vaga/ área serv/ piscina/
270 mil (12) 3883-4840
creci 80169 F

Massaguaçu Casa
PLN 243 2 Dorm/ sala/
coz/ wc social/ 1 vaga/
área serv/ condomínio
fechado/ 240 mil (12)
3883-4840 creci 80169 F

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 contra oferta (12) 99660-2700
com Flávio

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

Apartamento Massaguaçu 1 dorm. c/garagem/ R$ 185.000,00/ cód.
1395/ (12) 98126-8800/
creci 26535J

APTO FINANCIADO 2
dor/ sla/ coz/ wc/ R$ 190
mil/ px ATACADÃO/ Cel/
PEGORELLI SÓ R$ 30 Zap 98187 8636

Casa Verde de Mar
2 dorm/ 1 suíte/ R$
240.000,00 cód. 1413/
(12) 98126-8800/ creci
26535J

mil lote 150m² px nova estrada/ 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

PARA

ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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CRECI 80169 F

USE SEU FGTS COM INTELIGÊNCIA ! CONFIRA OS IMÓVEIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA !!!
Massaguaçu

Cidade Jardim
Apartamento PLN 465

VENDAS

Casa PLN 243
2 Dormitórios, sala, cozinha
wc social, vaga garagem
Área de serviço,
condomínio Fechado

2 Dorms, (sendo 1 suíte), sala, cozinha
Wc social, vaga de garagem, área de serviço
Piscina, churrasqueira, espaço kids,
Varanda gourmet, espaço fitnes
A partir de

240 mil
Massaguaçu

Sobrado cond fech PLN 676
2 Dormitórios, (sendo 2 suítes)
sala, cozinha, 3 wc social
Vaga garagem, área de serviço
Churrasqueira e piscina

320 mil

Golfinho

Casa PLN 687

2 dormitórios, sala, cozinha,
wc social, área de serviço

3 vagas de garagens,

260 mil

357 mil
Pereque Mirim

Casa PLN 425
02 Dormitórios, sala, cozinha, wc social
Área de serviço, 2 vagas de garagem
Aceita Financiamento Bancário
Casa individual

195 mil
Golfinho
Casa PLN 628

2 Dormitórios (sendo 1 suítes)
Sala, cozinha, wc social,
Área de serviço,
2 Vagas de Garagens

195 mil

Av: Rio Branco, 1670 - Indaia - Caraguatatuba
Www.planinvestimoveis.com.br
contato@invistaemcaragua.com.br

Massaguaçu

Sobrado cond Fech. PLN 124

2 Dormitórios(sendo 2 suíte)
sala, cozinha, wc social
Área de serviço, piscina
Vaga de garagem

270 mil

Jardim das Palmeiras
Casa PLN 680

2 Dormitórios (sendo 1 suíte)
sala, cozinha, 2 wc social
2 Vagas de garagem

265 mil

Martim de Sá

Casa Cond. Fechado PLN 670

2 Dormitórios, 2 sala, cozinha
Wc social, vaga de garagem

Área de serviço

250 mil

Pontal Santa Marina

Sobrado cond. Fechado PLN 376
3 Dormitórios, (sendo 3 suíte)
sala, cozinha, 4 wc social
Churrasqueira área de serviço
4 vagas de garagem,

350 mil

Poiares

Casa PLN 671
2 Dormitórios, (sendo 1 suíte)
sala, cozinha, wc social
Vaga de garagem,
Área de serviço

249 mil

Massaguaçu
Sobrado PLN 672

3 Dormitórios,(sendo 2 suíte)
sala, cozinha, wc social
2 vagas de garagem,
área de serviço

550 mil

Canto do Mar

Pontal santa Marina

Rio do Ouro

10 X 44

2 Dormitórios(sendo 2 suíte)
Sala, cozinha, wc social
área de serviço, 3 vagas de garagens

2 Dormitórios, sala
cozinha, wc social
2 vagas de garagens,
área de serviço

Terreno PLN 685

Área Total 440m²
100 metros da pista

130 mil

Casa PLN 681

265 mil

Casa PLN 453

240 mil

(12) 3883-4840
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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