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Curtas mas Objetivas
Carlos Alberto dos Santos Cruz
Carlos Alberto dos Santos Cruz, 

também conhecido como General Santos 
Cruz, é um general de divisão da reserva 
do Exército Brasileiro, que foi coman-
dante das forças da ONU no Haiti e no 
Congo, Secretário Nacional de Seguran-
ça Pública e ministro-chefe da Secretaria 
de Governo da Presidência do Brasil. 

Chico Alves
Chico Alves é colunista da Uol e 

entrevistou o General Santos Cruz sobre 
as declarações de Bolsonaro esta sema-
na: “Quem decide se um povo vai viver 
numa democracia ou numa ditadura são 
as suas Forças Armadas”.

Santos Cruz 1
O general da reserva Carlos Alber-

to dos Santos Cruz, que foi ministro da 
Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, 
reagiu com indignação à declaração do 
presidente.

Santos Cruz 2
Na entrevista Santos Cruz res-

salvou que fala apenas em seu próprio 
nome. “Só posso dizer que isso é covar-
dia com a população e com as Forças 
Armadas, que trabalham e se dedicam 
às suas atividades, à defesa do Brasil e 
em auxílio à população em todos os mo-
mentos de necessidade, sempre dentro da 
lei”, afirma o general.

Santos Cruz 3
Para Santos Cruz, com essa afir-

mação a seus apoiadores, Bolsonaro 
procura novamente forçar a politização 
indevida dos militares. “Isso é mais uma 
tentativa de enganar a população e arras-
tar as Forças Armadas para o centro de 
discussões políticas”, acredita.

Santos Cruz 4
Em sua fala, o presidente disse 

também que “no Brasil, temos liberdade 
ainda”. E completou, em tom de ameaça: 
“Se nós não reconhecermos o valor des-
ses homens e mulheres que estão lá, tudo 
pode mudar”.

Santos Cruz 5
O general discorda radicalmente 

dessa avaliação: “A garantia da liberdade 
e da democracia são instituições fortes. 
O que enfraquece a democracia é o des-
prestígio e aparelhamento político das 
instituições”, disse.

Mourão
Após declaração do presidente, o 

vice-presidente Hamilton Mourão afir-
mou que as Forças Armadas no Brasil 
“estão totalmente despolitizadas”.

Bolsonaro 1
“Não vou dizer que eu sou um ex-

celente presidente”

Bolsonaro 2
A apoiadores em frente ao palácio 

do Planalto disse o presidente “Não vou 
dizer que sou um excelente presidente, 
mas tem muita gente querendo voltar ao 
que eram os anteriores, reparou? É im-
pressionante, estão com saudades de uma 
%%%%!”.

Bolsonaro 3
Nesta terça-feira novamente fren-

te a apoiadores o presidente disse: “es-
tou cumprindo minha missão frente ao 
governo”.

Bolsonaro 4
No último fim de semana o presi-

dente sofreu uma derrota política ao ver 
fracassar sua tentativa de trazer da India, 
2 milhões de doses da vacina de Oxford 
e ver a vacina de São Paulo, do Butantã, 
através de Dória, dar o pontapé inicial da 
vacinação.

China
E para piorar sua posição, a China 

está retendo as vacinas e insumos desti-
nados ao Brasil, tanto para a vacina de 
Oxford (Fiocruz) como da Coronavac 
(Butantã).

Perguntar não ofende
Com que cara o atual governo po-

derá negociar com a China esse envio 
depois de o próprio presidente Bolsona-
ro, seus filhos e o Ministro de Relações 
Exteriores, Ernesto Araujo, terem hosti-
lizado nossos mais importantes parceiros 
comerciais?

O Governo Es-
tadual promoveu a 18ª 
atualização do Plano 
São Paulo de retomada 
econômica. Caragua-
tatuba segue na Fase 
2 – Laranja limitando a 
capacidade de lotação 
dos estabelecimentos em 
40% (mesma de antes), 
fixou o horário de aten-
dimento comercial em 8 
horas diárias (antes eram 
10 horas), com limite 
de funcionamento até às 
20h (em vez de 22h), ve-
tou o funcionamento dos 
bares nesta etapa, além 
de proibir a venda de be-
bidas alcóolicas após as 
20h, inclusive nos esta-
belecimentos essenciais, 
exercícios em grupos nas 
academias e a realização 
de eventos em pé, mas 
manteve diversas ativi-
dades já liberadas em 
consonância com o Pla-

Caraguatatuba retorna à Fase Laranja 
do Plano São Paulo com oito horas 

diárias de funcionamento do comércio
no São Paulo.

Conforme o De-
creto nº 1.388/2021, pu-
blicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
(Edital 453) desta segun-
da-feira (18/01), a Pre-
feitura de Caraguatatuba  
permanece com a libera-
ção de imobiliárias, con-
cessionárias, escritórios, 
comércio, shopping cen-
ters; restaurantes, quios-
ques e similares; salões 
de beleza e estética; au-
toescolas, instituições de 
Ensino; academias, estú-
dios de personal training 
e afins (sem atividades 
em grupos); e eventos, 
convenções e atividades 
culturais, com planos 
aprovados pela Vigilân-
cia Sanitária.

A emissão de se-
nhas para veículos de 

fretamento turístico com 
destino a hotéis e pou-
sadas está autorizada, 
desde que a hospeda-
gem tenha comprovada-
mente mais de um dia 
de duração. Os pedidos 
de autorização devem 
ser protocolados com no 
mínimo 10 dias úteis de 
antecedência da data da 
viagem. A fiscalização 
em comércios, quios-
ques e bares da cidade 
para coibir as infrações e 
aglomerações foi inten-
sificada.

As aulas presen-
ciais nas instituições de 
ensino particulares da 
rede básica e ensino mé-
dio no município estarão 
permitidas a partir de 1º 
de fevereiro, conforme 
diretrizes e protocolos 
sanitários estabelecidos 
no Plano São Paulo do 
Governo do Estado.
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Técnica de Enfermagem comemora aniversário 
como primeira vacinada em São J. dos Campos

Governador participou do início da imunização dos profissionais nesta 
quarta-feira (20) e anunciou ampliação de leitos de UTI para a região

O Governador João Doria 
participou do início da vacinação 
contra COVID-19 em São José dos 
Campos, nesta quarta-feira (20), no 
Hospital Regional localizado na ci-
dade. Doria também anunciou 40 
novos leitos de UTI para ampliar a 
capacidade hospitalar em três cida-
des da região do Vale do Paraíba no 
enfrentamento à pandemia.

“A vacinação, nós temos a 
oportunidade de iniciar aqui no Vale 
do Paraíba, com a vacina do Butan-
tan, única que nós temos no Brasil 
para proteger vidas. É um orgulho 
para São Paulo poder oferecer ao 
Brasil a única vacina que está, nes-
te momento, salvando a vida dos 
profissionais da linha de frente, da-
queles que estão ajudando a salvar 
vidas”, destacou o Governador João 
Doria.

A primeira dose foi aplicada 
na técnica de Enfermagem Juliana 
dos Santos, que hoje tem dois mo-
tivos para comemorar: seu aniver-
sário de 33 anos e a imunização. 
Casada e mãe de duas filhas, seu 
maior medo era ser infectada e com-
prometer sua família em casa. “E foi 
o que aconteceu. Em junho, peguei 
COVID-19. Fiquei internada na en-
fermaria por sete dias. Me recuperei 
um pouco mais de um mês após a 
contaminação, e voltei ao trabalho”, 
relembra Juliana.

Sua colega de profissão, Lu-
ana Stefany de Cerqueira da Silva, 
26 anos, foi a segunda profissional a 
receber a dose e a relatar o impacto 
do coronavírus na sua própria vida. 
“Fiquei doze dias em estado grave 
na UTI do hospital onde trabalho. 
Fui acompanhada por médicos e 
outros profissionais que trabalham 
comigo. Os dias se passaram, me-
lhorei, tive alta, e um mês depois 
retornei às minhas atividades”. Tra-
balhando na Clínica Médica do hos-
pital desde 2018, foi diagnosticada 
em julho e desenvolveu um quadro 
grave de COVID-19.

Novos leitos

Logo após o início da vaci-
nação, Doria fez o anúncio de am-
pliação de leitos de UTI na região. 
“Quero também dar aqui uma boa 
notícia. Estamos liberando 40 novos 
leitos de UTI para o Vale do Paraí-
ba. Serão 10 leitos para o Hospital 
Regional de São José dos Campos, 
20 para o Hospital Universitário de 
Taubaté e 10 para o Hospital Regio-
nal de Caraguatatuba”, destacou.

Logística e distribuição 
das vacinas

As doses da vacina do Insti-
tuto Butantan saíram da capital na 
tarde de terça-feira (19) e nesta ma-
nhã já estavam preparadas para os 

primeiros profissionais que atuam 
na unidade.

A distribuição das vacinas, se-
ringas e agulhas para o interior co-
meçou na segunda-feira (18) para os 
cinco hospitais-escola do interior. 
Ainda na segunda, os Hospitais das 
Clínicas de Campinas e de Botucatu 
já começaram a aplicar as doses em 
suas equipes; na terça (19), o mes-
mo ocorreu no HC de Ribeirão Pre-
to e no Hospital de Base de São José 
do Rio Preto, dando continuidade à 
campanha que começou no domin-
go (17) no HC de São Paulo, minu-
tos após aprovação do uso da vacina 
do Instituto Butantan pela Anvisa.

Hoje, mais caminhões com 
grades de vacinas e insumos saem 
do Centro de Distribuição e Logís-
tica (CDL), na capital, rumo a po-
los regionais para redistribuição às 
Prefeituras, com recomendação de 
prioridade a profissionais de saúde 
que atuam no combate à pandemia. 
Os municípios também deverão 
imunizar a população indígena com 
apoio de equipes da atenção primá-

ria do SUS, segundo as estratégias 
adequadas ao cenário local.

Cada serviço de saúde será 
responsável pelo preenchimento 
dos sistemas de informação oficiais 
definidos pela Secretaria da Saúde 
para monitoramento da campanha.

A divisão das grades consi-
dera o quantitativo proporcional de 
vacinas esperado para São Paulo 
conforme o PNI (Programa Nacio-
nal de Imunizações), do Ministério 
da Saúde. O total de 1,5 milhão de 
doses é a referência para trabalha-
dores de saúde, baseado na última 
campanha de vacinação contra a 
gripe.

A campanha de imunização 
contra a COVID-19 em São Paulo 
será desenvolvida segundo a dispo-
nibilidade das remessas do órgão 
federal. À medida que o Ministério 
da Saúde viabilizar mais doses, as 
novas etapas do cronograma e pú-
blicos-alvo da campanha de vacina-
ção contra a COVID-19 serão divul-
gados pelo Governo de São Paulo.
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Governo de SP antecipa entrega de mais 
47 mil vacinas para 34 locais novos
O Governo do 

Estado de São Paulo 
antecipou em cerca de 
24 horas a distribuição 
de mais 47 mil Vacinas 
do Butantan contra Co-
vid-19 para outros 34 
pontos de entrega. Os 
caminhões, escoltados 
pela Polícia Militar, 
sairão no período da 
noite para chegarem 
aos destinos até ama-
nhã (20).

Os novos pon-
tos incluem 33 cidades 
das regiões da Baixa-
da Santista, Sorocaba, 
Araçatuba, Vale do 
Paraíba e o Grupo de 
Vigilância Epidemio-
lógica (GVE) de Ara-
çatuba. 

Durante o dia de 
hoje (19), outras 305 
mil doses já tinham sa-
ído nas primeiras gra-
des para 28 locais das 
regiões da Grande São 
Paulo, Sorocaba e Vale 
do Paraíba. As remes-
sas foram direciona-
das diretamente a 26 
Prefeituras de cidades 
com mais de 30 mil ha-
bitantes e a outros dois 
Grupos de Vigilância 
Epidemiológica (GVE) 
regionais que farão a 

subdivisão para cida-
des menores em suas 
áreas de atuação (mais 
informações em https://
bityli.com/UJcO1 ).

No decorrer desta 
semana, as 645 cidades 
receberão seus quan-
titativos iniciais. Dia-
riamente, a Secretaria 
divulgará os próximos 
destinos e quantitati-
vos, dando transparên-
cia aos estoques previs-
tos para cada local.

Neste primeiro 
momento, profissionais 
de saúde, idosos com 
mais de 60 anos e pes-
soas com deficiência 
com mais de 18 anos 
vivendo em instituições 
de longa permanência, 
indígenas aldeados e 
quilombolas receberão 
as doses, com o apoio 
de equipes da atenção 
primária do SUS, se-
gundo as estratégias 

adequadas ao cenário 
local. A inclusão de no-
vos grupos populacio-
nais será norteada pelo 
PNI (Programa Nacio-
nal de Imunizações), 
do Ministério da Saúde.

A divisão das 
grades foi baseada no 
quantitativo proporcio-
nal de vacinas previsto 
para São Paulo con-
forme o PNI. O total 
de 1,5 milhão de do-
ses é a referência para 
trabalhadores de saú-
de baseado na última 
campanha de vacina-
ção contra a gripe. Esta 
mesma referência é uti-
lizada para cálculo das 
grades regionais e para 
cada cidade.

A campanha de 
imunização contra a 
COVID-19 em São 
Paulo será desenvolvi-
da segundo a disponibi-
lidade das remessas do 
órgão federal. À medi-
da que o Ministério da 
Saúde viabilizar mais 
doses, as novas etapas 
do cronograma e públi-
cos-alvo da campanha 
de vacinação contra a 
COVID-19 serão divul-
gadas pelo Governo de 
São Paulo.

SP lança “Vacinômetro” que permite 
acompanhar em tempo real número 

de vacinados

A Secretaria de 
Comunicação do Esta-
do de São Paulo lança 
nesta terça-feira (19) o 
“Vacinômetro”, ferra-
menta digital, desenvol-
vida em parceria com a 
Prodesp, que permite a 
qualquer pessoa acom-
panhar em tempo real 
o número de vacinados 
no estado.

O “Vacinômetro” 
está disponível no por-
tal do Governo de São 
Paulo (https://www.
saopaulo.sp.gov.br/) e 
até a manhã desta terça-
-feira (19), às 11h16, o 
sistema indicava 3.908 
vacinados no estado.

A ferramenta será 
alimentada diretamen-
te com as informações 
do “Vacivida”, plata-
forma digital integrada 
para monitorar toda a 
campanha de vacinação 
contra a COVID-19. 
Para garantir ainda 
mais transparência ao 
processo de imuniza-

ção, os posts dos perfis 
oficiais do Governo do 
Estado de São Paulo 
também irão repercutir, 
diariamente, o número 
de vacinados no esta-
do com base nos dados 
atualizados do “Vacinô-
metro”.

Vacivida

O sistema Va-
civida permite todo o 
acompanhamento indi-
vidualizado e em tem-
po real dos registros 
de pessoas imunizadas 
contra o coronavírus.

O banco de dados 
também contará com 
relatórios atualizados 
de doses aplicadas e a 
cobertura vacinal atua-
lizada dos 645 municí-
pios paulistas. Desen-
volvido pela Prodesp, 
empresa de tecnologia 
do Governo de São 
Paulo, o sistema está 
integrado ao aplicativo 
Poupatempo Digital e 

também poderá abaste-
cer a base de dados do 
Ministério da Saúde.

O Vacivida vai 
oferecer pré-cadastro 
de qualquer pessoa apta 
a participar da cam-
panha de imunização 
contra o coronavírus 
em São Paulo. A plata-
forma fará o registro di-
gital da vacinação e en-
viará um lembrete para 
a aplicação da segunda 
dose. O sistema tam-
bém vai notificar pos-
síveis eventos adversos 
individuais à Vigilância 
Epidemiológica.

Cada pessoa va-
cinada receberá um 
comprovante com me-
canismo antifraude. 
No verso, o documento 
terá um QR Code dire-
cionado ao aplicativo 
do Poupatempo Digital, 
que dará acesso a um 
documento digital que 
certifica a participação 
na campanha.
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Após deslizamento de terra, Caraguatatuba 
entra em estado de alerta até o fim do PPDC

Após o deslizamento de terra 
ocorrido em um morro localizado 
no bairro Cidade Jardim, na tarde 
de sexta-feira (15), Caraguatatuba 
entrou em estado de alerta e deve 
permanecer assim até o final do 
Plano Preventivo da Defesa Civil 
(PPDC), em 31 de março, ou se 
houver alterações nas condições 
climáticas.

A mudança de estado partiu 
das equipes do Instituto Geológico 
(IG), e da Defesa Civil do Estado 
que no último sábado (16) vis-
toriaram a área e o entorno. Elas 

ainda definiram perímetros onde 
serão necessárias interdições total 
e parcial.

A Coordenadoria da Defesa 
Civil de Caraguatatuba trabalha na 
logística para fechar essas áreas e 
adotar as medidas necessárias para 
contenção.

Conforme o relatório, embo-
ra atenção especial deva ser dada à 
área quando registrados altos valo-
res de índices pluviométricos para 
os períodos de 24 horas e acumula-
dos de 72 horas, considera-se im-
portante realizar o monitoramento 
durante todo o período chuvoso 

até que se defina a viabilidade de 
intervenção para remoção ou esta-
bilização da massa mobilizada no 
evento.

Entre as recomendações 
emergenciais preliminares estão 
o monitoramento da evolução dos 
processos erosivos e feições de 
instabilidades geotécnicas do talu-
de afetado pelo processo de escor-
regamento (trincas, movimentação 
de blocos, degraus de abatimentos; 
atenção especial à evolução das 
trincas presentes na parte superior 
do talude na área do platô).

Também a interdição das 
edificações situadas a jusante do 
processo de escorregamento; sina-
lização adequada na área exposta 
ao risco, isolando as edificações 
interditadas e impedindo o acesso 
de transeuntes ao local; além de 
promover o redirecionamento das 
águas superficiais na porção do 
topo do talude, de forma a evitar 
a infiltração através da superfície 
colapsada.

Perfil do 
escorregamento

Na ocasião do deslizamento 
de terra, as chuvas acumuladas no 
município foram de 166 mm em 

72 horas, 51 mm em 48 horas e 15 
mm em 24 horas. O material atin-
giu parte do terreno situado aos 
fundos do comércio da Avenida 
Ipês. São cerca de 18 metros de 
altura e 21 de comprimento, per-
fazendo cerca de 600 metros cúbi-
cos de terra que atingiu dois cami-
nhões e um trator.

A equipe técnica formada 
pelos geólogos Pedro Simões, Ri-
cardo Vedovello e Márcio Félix, 
do IG, e o capitão Vagner Martins, 
cabo Leonardo Maiotti e 1º tenente 
Tiago Luiz Lourençon, diretor do 
Núcleo de Análise de Risco da De-
fesa Civil do Estado, apontou que 
as porções dos fundos dos imóveis 
da Avenida Ipê, entre os números 
105 e 115 podem ser atingidos por 
escorregamentos de solo e rocha 
alterada, além do rolamento de 
matacões, similares ao ocorrido, 
uma vez que as condições de ter-

reno e de estabilidade são iguais 
àquelas observadas no trecho de 
ocorrência do processo.

No Condomínio Village Ita-
perubá, situado na Avenida Cas-
tello Branco, as equipes do IG e 
Defesa do Estado confirmaram a 
avaliação da Defesa Civil de Cara-
guatatuba que apenas a edificação 
que ocupa as unidades 30, 31 e 32 
encontra-se próxima à base da en-
costa que apresenta evidências de 
instabilidade observadas na data 
da vistoria.

Diante disso, esses locais, 
mais o campo de futebol do con-
domínio deverão ser interditados 
durante o chamado período chu-
voso. As outras moradias deverão 
permanecer sob monitoramento 
da Defesa Civil durante o período 
de chuvas, desde que mantidas as 
condições atuais do talude.
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PM recaptura 
dois criminosos em S.S.

 Ambos foram pre-
sos na última terça-feira (19). 
O primeiro caso foi por volta 
das 17h30 no bairro Juqueí. 
Uma equipe da Polícia Mili-
tar avistou um indivíduo em 
atitudes suspeitas e ao abordá-
-lo, foi constatado tratar-se de 
pessoa foragida da justiça pelo 
art.157 (roubo). 
 Já o segundo crimi-
noso foi recapturado por uma 
equipe da Força Tática que 
durante patrulhamento pelo 
bairro Topolândia, se deparou 
com um veículo, e percebeu 
que o condutor esboçou certo 
nervosismo diante da presença 
policial. Abordado, constatou-
-se que o mesmo estava sendo 
procurado, também pelo art. 
157 do código penal (roubo). 
Ambos foram recolhidos à ca-
deia pública.

PM prende indivíduo por 
tráfico de drogas em 

Ubatuba
 Na tarde de quinta-
-feira(14), uma equipe da Po-
lícia Militar que se encontrava 
em patrulhamento na praça 
Maracanã no bairro estufa 2, 
se deparou com um indivíduo 
de bicicleta fazendo o comer-
cio de drogas. Ao avistar os 
policiais, o indivíduo empre-
endeu fuga sendo acompanha-
do e capturado alguns metros 
à frente. 
 Em busca pessoal 

foram encontrados R$15,00, 
12 buchas de maconha e 12 
pinos de cocaína. O indivíduo 
ainda confessou que em sua 
casa havia R$595,00, prove-
nientes do tráfico. Diante dos 
fatos foi dada voz de prisão e 
o traficante posto a disposição 
da justiça.

PM apreende jovem 
por tráfico de drogas em 

Caraguatatuba
 Na tarde da última 
segunda-feira (19), uma equi-
pe da Polícia Militar que se 
encontrava no Pronto Socorro 
da cidade, atendendo a uma 
ocorrência de tentativa de ho-
micídio, fez contato com o 
pai da vítima, e este demons-
trando boa vontade, informou 
que desconfiava que seu filho 
escondia drogas em sua resi-
dência.
 Com a autorização 
do pai, a equipe então des-
locou-se até o local citado, e 
confirmou as informações, en-
contrando 331 porções de ma-
conha, 4 tijolos de maconha, 2 
eppendorfs de cocaína e 4 mu-
nições de cal.38.
 Diante dos fatos, o 
adolescente foi apreendido por 
tráfico de drogas e posse ilegal 
de munição, permanecendo 
assim à disposição da justiça.

Rocam prende 
traficante de drogas em 

São Sebastião
 Uma equipe da RO-

CAM da Polícia Militar reali-
zava patrulhamento na tarde 
de quinta-feira (14) pelo bairro 
Enseada, quando avistou um 
indivíduo em atitude suspeita.
 Os policiais aborda-
ram o indivíduo, localizando 
2 porções de maconha, sendo 
ainda informados pelo mesmo, 
que havia mais entorpecentes 
em sua residência.
 No local citado, fo-
ram localizados mais 4 por-
ções de maconha, 58 cápsulas 
de cocaína e uma pedra de 
crack. Diante dos fatos o cri-
minoso foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas.

Força Tática prende 
traficante armado em 

Ubatuba
 Na madrugada de sá-
bado (16), uma equipe da For-
ça Tática da Polícia Militar foi 
informada de que um homem 
estaria portando uma arma de 
fogo, no bairro Estufa II. 
 No local, um indi-
víduo com as características 
passadas, foi abordado e com 
ele encontrandos 03 tijolos 
de maconha, 02 balanças de 
precisão, 01 caderno de ano-
tações, a quantia de R$ 50,00 
e uma arma de fogo calibre.38 
com 04 munições.
 Diante dos fatos, o 
criminoso foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas e 
posse ilegal de arma de fogo, 
sendo conduzido a cadeia pú-
blica.

Inscrições até 28 de fevereiro

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Edu-
cação, abrirá na próxima semana as inscrições do programa 
Bolsa de Estudo e Auxílio Transporte para o 1º semestre de 
2021.

O período de inscrição é do dia 2 de janeiro a 28 de fe-
vereiro de 2021, conforme a Lei Municipal nº 1.365/2.019. A 
lista completa de documentos está disponível no link: https://
www.ilhabela.sp.gov.br/servicos/bolsa-de-estudos-2/.

Para dúvidas e auxílio na montagem do processo de 
Bolsa de Estudos e Auxílio Transporte: Secretaria Municipal 
de Educação de Ilhabela

Telefones: 12- 3896-9120 ou 12- 9.8214-2271 
(Setor Bolsa de Estudos).

Para entrega e protocolo dos processos de 
Bolsa de Estudos e Auxílio Transporte:

Local: Protocolo / Prefeitura Municipal de Ilhabela
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Ubatuba adota medidas para restringir 
aglomerações durante a fase laranja
A Prefeitura de 

Ubatuba publicou nesta 
segunda-feira, 18, os de-
cretos 7542, 7543 e 7544 
com a adoção de novas 
medidas de enfrentamento 
à Covid-19 após regressão 
do município à fase laran-
ja.

O decreto 7542/2
021 suspende a emissão 
de senhas de acesso ao 
Município para ônibus e 
vans de turismo, indepen-
dentemente do período de 
permanência, até 1º de fe-
vereiro de 2021.

Já o decreto 7543
/2021, implementa medi-
das adicionais para redu-
zir a aglomeração, como a 
limitação de atendimento 
em diferentes segmentos 
a 40% da capacidade e 
a redução de horário de 
funcionamento de restau-
rantes para 8 horas diárias 
(no período entre as 6 e as 
20 horas). Bares e adegas 

somente poderão funcio-
nar em esquema delivery 
e a comercialização de 
bebidas alcoólicas, mes-
mo nessa modalidade, fica 
proibida após as 20 horas 
até as 6 horas do dia se-
guinte.

Na faixa de areia, 
o decreto proíbe qualquer 
espécie de comércio, loca-
ção e prestação de serviço, 
inclusive o comércio am-
bulante. Eventos ou festas 
que ocasionem aglomera-
ção e a prestação de servi-
ços de passeios turísticos 
por meio de veículos es-
tilizados, tais como tren-

zinho e ônibus, escunas 
e banana-boat, também 
estão terminantemente 
proibida.

O decreto 7544/2
021 declara estado de 
Calamidade Pública no 
Município as disposições 
contidas no Decreto nº 
7543 de 18 de janeiro de 
2021, que decretou a si-
tuação de emergência no 
município e nos demais

A íntegra dos de-
cretos está disponível na 
página do Diário Oficial 
de Ubatuba e no portal es-
pecífico sobre a Covid-19.

Ubatuba divulga informações sobre 
plano de vacinação contra a Covid-19

A Vigilância em 
Saúde de Ubatuba informa 
que já está preparada para 
iniciar a campanha de va-
cinação contra a Covid-19 
assim que as doses da va-
cina chegarem ao municí-
pio.

Na manhã desta se-
gunda, 18, o órgão recebeu 
do Ministério da Saúde o 
Informe Técnico da Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação contra a Covid-19. 
Entre outras orientações, 
o documento estipula a 
população-alvo e grupos 
prioritários, metas de va-
cinação, especificações da 
vacina que será disponibi-
lizada (Sinovac/Butantan) 
e procedimento de aplica-
ção.

Serão priorizados 
os grupos com maior ex-
posição à infecção e maior 
risco para agravamento e 
óbito pela doença. Assim, 
na fase 1 da campanha, 
serão vacinados trabalha-
dores da saúde, pessoas 
idosas residentes em ins-
tituições de longa per-
manência (instituciona-
lizadas); pessoas a partir 
de 18 anos de idade com 
deficiência, residentes 
em residências inclusivas 
(institucionalizadas) e po-
pulação indígena viven-
do em terras indígenas. 
O escalonamento desses 
grupos populacionais para 
vacinação se dará confor-
me a disponibilidade das 
doses de vacina.

A vacinação de tra-
balhadores da saúde, que 
correspondem a pouco 
mais de um terço da po-
pulação da fase 1, tam-
bém será feita seguindo 
uma ordem de priorização, 
iniciando pelas equipes 
de vacinação envolvidas 
na imunização dos gru-
pos prioritários iniciais e 
trabalhadores de serviços 
de urgência e emergên-
cia públicos ou privados 
(como hospitais, unida-
des de pronto atendimen-
to, SAMU) envolvidos 
diretamente na atenção/
referência para os casos 
suspeitos e confirmados 
de covid-19. Neste primei-
ro momento, a vacinação 
casa a casa será realiza-
da para indivíduos desses 
grupos que estejam aca-
mados.

O município tem 
pessoal (recursos hu-
manos) suficiente para 
realizar a campanha. A 
equipe será composta por 
servidores da secretaria 
municipal de Saúde e que 
já trabalham nas demais 
campanhas do calendário 
de vacinação nacional, 
além de contar também 

com o apoio da equipe da 
Santa Casa de Ubatuba.

Além disso, Uba-
tuba tem estoque munici-
pal de agulhas e seringas 
para iniciar a vacinação, 
bem como ata de licitação 
aberta para adquirir mais 
seringas e agulhas e dar 
continuidade à ação após 
iniciada. Também possui 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) para as 
equipes, como máscara 
cirúrgica, proteção ocu-
lar ou facial e aventais. O 
governo estadual também 
irá enviar mais desses in-
sumos.

A vacina desenvol-
vida pelo laboratório Si-
novac em parceria com o 
Butantan será aplicada em 
duas doses, com intervalo 
de duas a quatro semanas 
entre cada uma.

Acompanhe os ca-
nais oficiais da Prefeitura 
de Ubatuba para infor-
mações atualizadas so-
bre a vacinação contra a 
Covid-19:  https://www.
ubatuba.sp.gov.br/ ou fa-
cebook https://www.face-
book.com/PrefeituraMu-
nicipalDeUbatuba

Ubatuba cobra providências 
para coleta de lixo

Devido aos proble-
mas com os serviços de 
coleta do lixo no municí-
pio, a Prefeitura de Uba-
tuba notificou o Consór-
cio Ubatuba Ambiental, 
que engloba três empre-
sas, nesta quinta-feira, 14. 
O documento alega inexe-
cução parcial do contra-
to, ou seja, somente uma 
parte do combinado vem 
sendo cumprida, prejudi-
cando todas as regiões da 
cidade.

De acordo com a 
secretaria de Administra-
ção, a postura do consór-
cio perante a coleta regu-
lar de lixo vem causando 
sérios transtornos à popu-
lação, inclusive, com ris-
co à saúde pública tendo 

em vista as peculiaridades 
dos serviços contratados.

Agora, a Prefeitura 
espera a resposta das res-
pectivas empresas, com 
suas justificativas para 
análise e, posteriormente, 
dará prosseguimento ao 
protocolo. “Precisamos 
aguardar que as empresas 
se manifestem e apresen-
tem suas justificativas 
para o problema, porém, 

estão cientes de que estão 
passíveis a multa e, em 
caso mais extremo, rom-
pimento com o contrato”, 
explicou o secretário de 
Administração, Adriano 
Campos.

O consórcio é in-
tegrado pelas empresas 
Sanepav Saneamento Am-
biental, Resitec Serviços 
Industriais e Engep Am-
biental.
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A Prefeitura de Paraibuna, na pessoa do Sr. pre-
feito, Victor de Cassio Miranda, por meio do Departa-
mento Municipal de Planejamento, Gestão e Turismo, 
e o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), tem a 
honra de convidar os paraibunenses a participarem da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA de ANÁLISE e DISCUSSÃO da 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO SUS-
TENTÁVEL DE PARAIBUNA.

A audiência pública será mista (on-line e presen-
cial), contará com representantes do Trade Turístico, 
com número restrito de participantes e seguirá os pro-
tocolos de higiene e distanciamento, sendo a mesma 
transmitida no canal do Youtube, na página “Cultura 
Paraibuna”. 

A Revisão do Plano Diretor de Turismo Susten-
tável de Paraibuna encontra-se em fase de Consulta 
Pública até 26 de janeiro de 2021, seguindo-se por au-
diência pública no dia 27 de janeiro de 2021, das 18h 
às 20h, no Teatro Oficina “Ana Zito”, localizado na Rua 
Dr. João Fonseca, 61 - Centro.
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Papai  Edivan e Mamãe Diana 
prepararam uma festa 

maravilhosa, em casa e com a 
família, para comemorar o 

aniversario de 1º aninho do 
Victor. O tema escolhido foi a 

galinha pintadinha. Parabéns e 
muitas felicidades!!!
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

20 de janeiro de 2021

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

Presidente afirmou que 
“quem decide se o povo vai 
viver em uma democracia 

ou ditadura são suas 
Forças Armadas”

Entendeu?
98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Negócios e amizade não se misturam, convém 
seguir o ditado popular para evitar aborrecimentos. Nem 
todo mundo merece a sua confiança! Nº da Sorte 20.

 Não brinque com a sorte ao lidar com dinheiro. 
É preciso ser mais realista com o que ganha e gasta. Há 
possibilidade de alguém abusar da sua boa-fé. Nº da Sorte 
16.

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

 Talvez seja prudente você manter um certo 
afastamento dos amigos e protelar discussões importantes. 
Podem ocorrer brigas ou intromissões desnecessárias. Nº 
da Sorte 11.

 Não abuse da sorte. Você terá aborrecimentos 
nos negócios. Não se iluda com promessas de dinheiro fácil. 
Também estará confusa e sem objetividade. Nº da Sorte 21.

 Procure se desligar do passado. Não convém 
ficar alimentando mágoas e ressentimentos. Discussões em 
família podem abalar a sua sensibilidade. Nº da Sorte 08.

 Você poderá ficar mais carente que o normal. 
Não deixe que os seus problemas emocionais prejudiquem 
a sua produção no serviço. Nº da Sorte 10.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Você não deve satisfazer aos outros mais do 
que a si mesma. Poderá receber críticas ou cobranças por 
estar muito sensível aos problemas familiares. Nº da Sorte 
10.

 O astral revela uma grande inquietação emocio-
nal. Cuidado com a ansiedade ou a inconstância. Não tente 
apressar os acontecimentos. Nº da Sorte 19.

 Cuidado com a inconstância, pois isso pode 
fazê-la desistir das coisas no meio do caminho. Na dúvida, 
não faça nada, pode se decepcionar com alguém. Nº da 
Sorte 51.

 Não tente apressar os acontecimentos. Atitudes 
precipitadas não são recomendadas. Pode faltar objetivida-
de para tratar das questões cotidianas. Nº da Sorte 04.

 Fique atenta a intrigas e situações mal resol-
vidas. As relações pessoais serão marcadas pelo diálogo, 
amabilidades e uma possível reconciliação. Nº da Sorte 02.

 Tenha cuidado para não assumir mais compro-
missos do que possa dar conta, nem esperar por favores 
que talvez não sejam atendidos. Nº da Sorte 15.



08 de novembro de 2018 - 04 - - 12 - 20 de janeiro de 2021Noroeste News



- 10 -Noroeste News - Classificados - 13 - 20 de janeiro de 2021



- 10 -Noroeste News - Classificados - 14 - 20 de janeiro de 2021



- 10 -Noroeste News - Classificados - 15 - 20 de janeiro de 2021

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO 
MORADA DO MAR - AMOMAR

 Pelo presente edital, ficam convocados todos os proprietários e mo-
radores do bairro “Morada do Mar” de Caraguatatuba / SP. á reunirem-se em 
Assembléia Geral no próximo dia 13/02/2021 (treze de fevereiro de dois mil 
e vinte e um) sábado as 16:00 h em primeira chamada, ou as 16:30 h em 
segunda e ultima chamada, com qualquer número de participantes.
Local: Av. Donato Mascarenhas Junior, 480, Morada do 
Mar.
Eleição e posse do novo presidente e sua respectiva Diretoria e Conselho, 
para o biênio de 2021 a 2023.

Caraguatatuba, 18 de janeiro 2021.

Aluga-se 1 apartamento  de um dormitório no 
bairro  Pontal  Santa Marina  próximo a pista. 

Sala conjugada, uma suíte e banheiro com 
instalações para máquina de lavar.  Possue 
uma vaga de garagem com controle remoto, 

antena coletiva para TV digital, porteiro 
eletrônico e Wi-Fi.

Fone: 98114-0022 com proprietário
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VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 
60 mil e 500metros R$30 
mil/ Tratar (12) 99118-
2295 c/José

VD Cód: PLN 616 
Jardim Gaivotas/ Ter-
reno 14 X 35/ Área total 
490m²/ R$ 140 mil/ creci 
80169-F/ 3883-4840

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004825-19.2019.8.26.0126 
 
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a), Ayr-
ton Vidolin Marques Júnior na forma da Lei, etc. 
 
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, even-
tuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores. 
Que Pacs-fom Empreendimentos Ltda. Alexandre Ricardo Fa-
chini Pinto e Antonio José Fachini Pinto ajuizaram ação de USU-
CAMPIÃO, visando dois lotes de terreno sob os nº 5 e 6 da Quadra 
25 do bairro Sumaré, localizado na Avenida Castelo Branco, nº 
614, Inscrição Municipal nº 02.040.008, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estado em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo 
contestado 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 pas-
sado nesta cidades de Caraguatatuba ao 07 de outubro de 2020 

(SEMI MOBILI-
ADO) Martim de Sá 
Apto. 2 dorms. uma 
suíte/ 1 vaga gar/ duas 
sacadas e bem arejado/ 
ac. financ. bancário/ 72 
m²/ rua tranquila/ su-
permercado/ farmácia/ 
ótima localiz/ perto de 
tudo que você precisa/ 
R$ 265.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

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

CA0495 Jardim 
Gaivotas Casa em Con-
domínio/ 2 dor/ sala/ coz/ 
banh/ área gourmet/ 1 
vaga/ móveis planejados/ 
R$ 219.900,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Casa a venda  Massa-
guaçu 2 dorm. s/ 1 suíte/ 1 
banh. social/ sala/ coz/ e 
lavand/ constr. 60m²/ ter-
reno 118,75m² (4,75x25) 
R$210.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005
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Vendo Lancha 18 pés/ 
Casco Cobra, Motor 
90HP Yamaha/ 5 lugares 
+ Piloto/ Ótimo estado /12 
99630-2040

VD Cód: PLN 679 Praia 
das Palmeiras / 1 dorm/ 
sala/ coz/ wc/ área serv/ 
1 vaga gar/ R$ 160 mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

LOCAÇÃO Cód: PLN 
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 
salas/ coz/ área serv/ 2 
vagas garagem/ creci 
80169-F/ R$ 1.500,00/ 
3883-4840

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

VD Cód: PLN 604 Por-
to Novo 3 dorm/ 2 salas/ 
coz/ área serv/ vaga gar/ 
R$ 450 Mil/ creci 80169-
F/ 3883-4840

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

VD Cód: PLN 678 Pontal 
Santa Marina/ 3 dorm (s/ 3 
suítes) sala/ coz. americana/ 
área serv/ 4 vagas gar/ creci 
80169-F/ R$ 350 Mil/ 3883-
4840

VD Cód: PLN 693 Casa 
Massaguaçu 2 dorm. (s/ 1 
suíte)/ sala/ coz/ wc social/ 
área serv/
vaga gar/ creci 80169-F/ R$ 
195 Mil/ 3883-4840

JD TARUMÃ R$100mil/ 
casa NOVA 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar/ Cel/Zap 98187 
8636

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

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

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

VD Cód: PLN 662 En-
seada São Sebastião 3 
dorm/ sala de jantar/ sala 
de estar/ coz/ área de serv/ 
4 vagas gar/ R$ 290 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

Casa Martim de Sá 
3 dorms/ garagem p/5 
carros/ próx. à praia/ 
R$ 420.000,00/ cod 
1408/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Casa VD Golfinhos 
3 dorms (suíte) 2 va-
gas/ R$ 195.000,00/ 
ac. financ/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Apartamento Jardim 
Aruan 2 dorms/ gara-
gem/ R$ 210.000/ có-
digo 1081/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J
Condomínio-2 dorms/ 
Massaguaçu/ 190.000/ 
cod1360/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

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

LOCAÇÃO Cód: PLN 
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 
salas/ coz/ área serv/ 2 
vagas gar/ R$ 1.500,00/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

Casa Verde Mar 
2 dorms/ uma suíte/ 
R$ 240.000/ código 
1413/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Chácara no Rio Claro 
com casa 1Q/ varanda 
grande com churr/fogão 
a lenha/ terreno 15x200/ 
R$ 180 mil/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

ALUGO Sítio Pegorelli 
definitivo 30.000m² casa 
principal e caseiro pasto 
e outras benfeitorias 
no asfalto/ R$1.000,00/  
Cel/Zap 98187 8636

LOCAÇÃO Cód: PLN 
643 Pontal de Santa 
Marina dorm/ sala/ 
coz/ área serv/ 2 vagas 
gar/ R$ 1.200,00/ creci 
80169-F/ 3883-4840

VD Cód: PLN 693 
Casa no Massaguaçu 
2 dorm. (s/1 suíte) sala/ 
coz/ wc social/ área serv/
vaga gar/ R$ 195 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

VD Cód: PLN  323 
Poiares 2 dorm. (sendo 
2 suítes) 3 salas/ coz/ 
2 wc social/ churrasq/ 
e piscina/ área serv/ 3 
vagas gar/ R$ 380 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

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

Condomínio no Pon-
tal Santa Marina/ 2 suites/ 
2 vagas garagem/ código 
1330/ R$ 200.000,00/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

Sala locação/ venda 
no Centro R$ 130.000 
ou 1.100 p/ aluguel/ có-
digo 1372/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Apartamento Mas-
saguaçu 1 dorm/ com 
garagem/  R$ 185.000/ 
código 1395/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

VD Cód: PLN 678/ 
Pontal Santa Marina 3 
dorm (s/3 suítes) sala/ 
cozinha amer/ área serv/ 
4 vagas gar/ R$ 350 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

AP0461  MARTIM DE 
SÁ Apto 1 dorm. c/pi-
scina e varanda gourmet 
/ R$ 190.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

PEGORELLI SÓ 
R$ 30 mil lote 150m² 
px nova estrada/ fa-
cilito 50% entrada/ res-
tante 30 x R$500,00/  
Cel/Zap 98187 8636

Aluga kitnet no Bar-
ranco Alto  R$730,00 reais 
/ mobiliado para uma pes-
soa ou casal s/ crianças 
e animais. C/ água/Luz e 
IPTU e SKY incluso/ Tr. 
12  992057829 c/Marli
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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


