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Caraguatatuba prepara 
3ª Fase do Plano de 
Contingência com 

mais três leitos 

São Sebastião testou mais 
de 25 mil pessoas desde o 

início da pandemia

O comércio não é o 
culpado e não merece 

pagar essa conta!

Comtur suspende Zona 
Azul durante Fase Vermelha
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Doria não quer ser presidente!
Tendo em vista as medidas mo-

nocráticas do Governador de São Paulo, 
João Doria, que prejudicam demais o co-
mércio a indústria e os pequenos empre-
endedores do estado, não posso me calar 
e sim apoiar as empresas  e seus colabo-
radores.

Na verdade, o Plenário do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) decidiu no 
início da pandemia, em 2020, que União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
têm competência concorrente na área da 
saúde pública para realizar ações de miti-
gação dos impactos do novo coronavírus. 
Esse entendimento foi reafirmado pelos 
ministros do STF em diversas ocasiões.

Desse fato temos que concluir que 
todas as decisões deveriam ser tomadas 
em harmonia e após discussão entre eles.

Também é verdade que o Presiden-
te Jair Bolsonaro, a quem caberia liderar 
essas discussões ouvindo a todos, pre-
feriu se abster, distorcendo a decisão do 
STF, divulgando que o tribunal decidiu 
que os estados e municípios é que devem 
resolver o problema. Pura “fake news”. 
Seu objetivo é claro, fugir do problema e 
deixar que seu concorrente nas próximas 
eleições, Doria, que assuma os riscos.

Diante destes acontecimentos es-
tados e municípios iniciaram, de forma 
corajosa, as medidas preliminares no 
combate a pandemia.

No Litoral Norte, mesmo antes 
de o Governador Doria anunciar alguma 
medida, os Prefeitos de Caraguatatuba e 
São Sebastião tomaram as primeiras me-
didas e os resultados podem ser avaliados 
simplesmente se observarmos os dados 
que hoje dispomos.

O governador montou um comitê 
de crise e sem a participação dos muni-
cípios, incorporou o papel de todo pode-
roso e começou a tomar as medidas que 
lhe convinha. Suas atitudes foram além. 
Contra muitos municípios que tomaram 
decisões próprias, recorreu a justiça para 
que suas decisões prevalecessem.

Não posso deixar de citar que de 
suas medidas, a de liderar a busca por 
uma vacina, essa talvez tenha sido a úni-
ca vitoriosa e que temos que reconhecer. 
Hoje, sem essa decisão, não teríamos ain-
da iniciado o processo de vacinação em 
nosso País. 

Já Bolsonaro, politizando essa 

questão, e combatendo Doria, chegou a 
cancelar uma carta de intenções, assinada 
pelo Ministro da Saúde Pazuello, de com-
prar as vacinas do Instituto Butantan, o 
qual com o apoio do governador, fez uma 
parceria com a empresa Chinesa Sinovac.

Dizia ele: “Não vou comprar vaci-
na da China”. Hostilizava o maior parcei-
ro comercial do Brasil.

Enquanto isso, reclamações não 
faltaram por parte de prefeitos, contra 
as decisões monocráticas de Dória e até 
mesmo prefeitos aliados e de seu partido, 
passaram a criticá-lo.

Piorando ainda mais esse quadro, 
Dória não tomou nenhuma medida para 
combater a pandemia durante o período 
eleitoral, já que precisava eleger seu par-
ceiro político em São Paulo, Bruno Co-
vas. Mesmo diante do alerta de especialis-
tas que destacavam sobre o agravamento 
da infecção.

Ao contrário, além de se omitir 
preferiu fazer um ajuste fiscal, onerando 
ainda mais os que produzem riquezas e 
que foram muito prejudicados pela pan-
demia. 

Aumentou impostos, inclusive de 
remédios e outros itens como os veículos 
automotores. Só não tomou medidas de 
economia no governo.

A pandemia agravada pelo período 
eleitoral, das festas de final de ano e pela 
mutação do próprio vírus elevou os casos 
de contaminados, lotando enfermarias e 
UTIs. 

Agora, mais uma vez, sem dar 
o mínimo de atenção para os prefeitos, 
toma novas medidas e condena à morte, 
milhares de empresas e empregos. 

Com certeza a indignação de todos, 
pelas manifestações que temos visto, in-
clusive das classes representativas desses 
segmentos, é justa e tem que ser ouvida.

Se o governador, conhecido por 
suas artimanhas de bom comunicador, 
não reverter essas decisões, irá sofrer as 
consequências de suas atitudes mono-
cráticas. Como vi em um comentário nas 
redes sócias esses dias: “Se ele faz isso 
como governador imagina o que fará 
como presidente!”.

Ao ver com perplexidade esse qua-
dro só posso dizer – 

Dória não quer ser presidente!

A ACE CARAGUÁ vem a público externar sua indignação com as novas 
medidas tomadas pelo PLANO SP em relação ao combate à COVID-19, 

anunciadas pelo governo estadual no dia 22 de janeiro de 2021.

O comércio não é o culpado e não 
merece pagar essa conta!

Desde o início da pandemia, os estabelecimentos 
comerciais se adequaram e se sacrificaram para cumprir 
todas as exigências e protocolos sanitários impostos pelos 
órgãos da saúde para que continuassem exercendo suas 
atividades, aceitando, inclusive, ficar meses com as portas fe-
chadas acreditando no discurso do desconhecimento do vírus 
e preparação da saúde. Vimos um grande empenho e esforço 
em âmbito municipal para isso, porém, nenhuma ajuda vindo 
a nível estadual. Pelo contrário, o estado, além de não ajudar, 
aumentou a carga tributária (ICMS) sem levar em conta a situ-
ação difícil das empresas e sem pensar na população já que 
essa atitude gerará desemprego em massa. 

Além do que, vemos que não há um estudo real-
mente minucioso sobre as regiões, levando em conta inclu-
sive o fato de que Caraguatatuba, por exemplo, não deveria 
estar seguindo o que se propõe à cidade de Taubaté. São 
realidades absolutamente diferentes, com números e condi-
ções distintas e que, portanto, deveria ser melhor avaliado 
pelo governo, que diz ter tantos estudos científicos sobre o 
caso, mas não os apresenta.

Por outro lado é válido lembrar também que muito 
mais eficiente do que fechar os estabelecimentos é conscien-
tizar a população sobre o cumprimento das normas de segu-
rança preconizadas e uma fiscalização mais eficiente sobre 
os comércios que, por ventura, não estejam cumprindo as de-
terminações. Apesar de que pouquíssimos são os casos de 
desrespeito.

O que vimos é que as pessoas estavam mais segu-
ras dentro de um estabelecimento comercial do que na pró-
pria rua, onde não há fiscalização e nem protocolos. 

Com essa atitude do governo, o que parece é que 
existe um descaso com uma classe que tem se dedicado tan-
to ao combate à pandemia, exatamente porque depende das 
suas portas abertas e seu estabelecimento funcionando para 
sustentar sua família e seus funcionários. Um fechamento 
neste momento, acarretaria grande crise econômica e demis-
são em massa da mão de obra local, prejudicando e muito o 
desenvolvimento da cidade.
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Caraguatatuba prepara 3ª Fase do Plano 

de Contingência com mais três leitos 

Essa semana Cara-
guatatuba inicia a 3ª Fase 
do Plano de Contingên-
cia da Saúde no combate 
ao novo coronavírus. Se-
rão implantados mais três 
leitos de UTI na Casa de 
Saúde Stella Maris ex-
clusivos para Covid-19 
que vão se somar aos 39 
leitos já existentes: 7 de 
UTI, 20 de Enfermaria 
Adulta e 12 de Enferma-
ria Infantil.

Além disso, já de-
vem entrar em operação 
no Hospital Regional do 
Litoral Norte, instalado 
em Caraguatatuba, mais 
10 leitos (sendo 5 de UTI 
e 5 de Enfermaria Co-
vid-19) que vão se somar 
aos 34 já existentes: 20 
de UTI e 14 de Enferma-
ria.

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba também con-
tinua com a sua estrutura 

instalada na UPA Covid 
de 80 leitos com 22 res-
piradores e serviços de 
tomografia. Caso haja 
necessidade leitos serão 
abertos também na UPA 
Sul.

A decisão de colo-
car em prática a 3ª Fase 
do Plano de Contingên-
cia foi do prefeito Agui-
lar Junior em conversa 
com o Instituto das Pe-
quenas Missionárias (que 
administra a Casa de 
Saúde Stella Maris) e o 
Governo do Estado (que 
administra o Hospital 
Regional do Litoral Nor-
te em Caraguatatuba).

“O número de in-
ternações tem aumenta-
do e, por isso, vamos me-
lhorar a estrutura criando 
mais leitos na cidade. Fi-
zemos esforços para abrir 
mais três leitos na Santa 
Casa e conseguimos com 

o Estado a abertura de 
mais 10 leitos no Hospi-
tal Regional. Lembran-
do que não implantamos 
hospitais de campanha, 
preferimos montar estru-
turas fixas que vão ficar à 
disposição da população 
após a pandemia”, cita o 
prefeito Aguilar Junior.

Além disso, a Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
por meio da Organização 
Social João Marchesi, re-
alizou hoje a substituição 
do cilindro que armazena 
todo o oxigênio para aten-
dimento dos pacientes 
que necessitam de inter-
nação na UPA Covid-19.

O tanque atual 
possui espaço para arma-
zenamento de 800 m³ de 
oxigênio. O novo tanque 
tem capacidade de 4.950 
m³. O abastecimento é re-
alizado semanalmente.

Zonal Azul de Caraguatatuba fica 
suspensa na fase vermelha contra Covid-19 

A Zonal Azul de 
Caraguatatuba está sus-
pensa, a partir desta 
terça-feira (26/01), e as-
sim deve permanecer en-
quanto estiver em vigor 
o Decreto Municipal nº 
1.389 que coloca o mu-
nicípio na fase vermelha 
contra o novo coronaví-
rus (Covid-19).

O decreto define 

que estão suspensas as 
atividades e os serviços 
públicos não essenciais, 
no qual a Zona Azul se 
enquadra. As vagas do 
estacionamento rotati-
vo estão localizadas no 
Centro e algumas praias 
da cidade.

De acordo com a 
Secretaria de Mobilida-

de Urbana e Proteção 
ao Cidadão, aos finais 
de semanas também 
fica proibido o estacio-
namento de veículos de 
passeio na Avenida da 
Praia, do Indaiá ao Cen-
tro, e em frente à Praia 
Martim de Sá, enquanto 
o decreto estiver em vi-
gor.

Caraguatatuba convoca mais 54 bolsistas 
do PEAD para contratação esta semana

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba divulgou a 
lista de convocação com 
mais 54 bolsistas selecio-
nados do Programa Emer-
gencial de Auxílio-De-
semprego (PEAD) para 
trabalhar em serviços de 
limpeza e manutenção 
das vias e logradouros 
públicos do município. 
Os convocados devem 
comparecer, observando 
as datas específicas para 
evitar aglomerações, nes-
ta quarta, quinta e sexta-
-feira (27, 28 e 29/01), 
das 9h30 às 14h30, no 
Departamento de RH da 
Secretaria da Administra-
ção, no Centro.

A lista de convo-
cação está disponível na 
edição do Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
desta terça-feira (26), no 
link https://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/pmc/
category/diario-oficial/ 
(Edital 460).

Os candidatos de-
vem se dirigir ao Depar-
tamento de RH (utilizan-
do máscara conforme 
o Decreto Municipal nº 
1.249, de 28 de abril de 
2020) para receberem 
senhas com horários de 
atendimentos específicos 
para evitar aglomerações 
de pessoas em decorrên-
cia da pandemia da Co-
vid-19, preferencialmen-
te na seguinte ordem: do 
687º ao 704º colocado de 
serviços pesados – dia 
27/1, do 705º ao 722º co-
locado de serviços pesa-
dos – dia 28/1 e do 146º 
ao 163º colocado de ser-
viços leves – 29/1.

A Prefeitura de 
Caraguatatuba convocou 

885 bolsistas do PEAD 
desde março de 2020, 
dos quais 163 eram bene-
ficiários de serviços leves 
e 722 de pesados. Desses 
54 convocados, 18 vão 
trabalhar na função de 
Beneficiário Oficial de 
Serviços Leves e 36 na 
função de Beneficiário 
Oficial de Serviços Pesa-
dos.

No momento da 
contratação é necessário 
apresentar: CPF (original 
e cópia); comprovante de 
regularidade do CPF; RG 
(original e cópia); com-
provante de residência 
(original e cópia); títu-
lo de eleitor (original e 
cópia); comprovante de 
votação da última elei-
ção ou certidão de quita-
ção eleitoral; certificado 
de reservista – se for do 
sexo masculino (origi-
nal e cópia); documento 
onde conste o número 
do PIS/PASEP (origi-
nal e cópia); carteira de 
trabalho – CTPS (origi-
nal); cópia da carteira de 
trabalho (página com o 
número e série e página 
com os dados pessoais); 
certidão de nascimento 
– caso seja solteiro (ori-
ginal e cópia); certidão 
de casamento – caso seja 
casado ou divorciado 
(original e cópia); certi-
dão de nascimento dos 
filhos menores de 16 
anos (original e cópia) e 
atestado de antecedentes 
criminais.  As divergên-
cias de documentos e in-

formações prestadas no 
momento da inscrição em 
fevereiro podem acarre-
tar a desclassificação do 
candidato.

Diante da situação 
de calamidade pública 
causada pelo Covid-19, 
caso haja necessidade de 
emissão de documentos 
em órgãos com atendi-
mentos suspensos, como 
certidões de quitação 
eleitoral e antecedentes 
criminais, mas o candi-
dato não tenha acesso à 
internet, a Prefeitura irá 
receber toda documen-
tação, após o período de 
isolamento e reabertura 
dos estabelecimentos, 
como Fórum e Cartório 
Eleitoral.

Os bolsistas de 
ambos os sexos execu-
tam atividades de roçada 
(manual e mecânica) e 
limpeza de valas, além da 
capina, varrição e pintu-
ra de vias públicas, bem 
como a varrição de praias 
e manutenção de obras, 
coordenadas pela Secre-
taria de Serviços Públi-
cos (Sesep).

O Departamento 
de Recursos Humanos da 
Secretaria de Administra-
ção fica na Avenida Frei 
Pacífico Wagner, 985 – 
Centro (próximo à Secre-
taria de Governo). Mais 
informações pelo telefo-
ne (12) 3886-3700/3701. 
O horário de atendimento 
ao público é das 9h30 às 
14h30.
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Vacinas da Oxford chegam a 
São Sebastião

O município de São 
Sebastião recebeu 570 do-
ses da vacina desenvolvi-
da pela Universidade de 
Oxford e a Farmacêutica 
AstraZeneca (Fiocruz) na 
manhã desta quarta-feira 
(27). 

As doses dessa va-
cina chegam para dar a 
continuidade à campanha 
de imunização contra à 
COVID-19 na cidade. 

O procedimento 
continua restrito, com o 
primeiro público alvo da 
campanha sendo os pro-
fissionais da rede de saúde 
e os indígenas da aldeia 
Ribeirão Silveiras, como 
os primeiros vacinados na 
cidade. 

A chefe da vigilân-
cia epidemiológica em 
São Sebastião, Karine 
Ribeiro Gonçalves Dias, 
informa que os idosos que 
moram em asilos do muni-
cípio, que também perten-

cem ao grupo prioritário a 
ser vacinado, já receberam 
todos a primeira aplicação 
das doses. 

“Já finalizamos a 
vacinação dos idosos do 
Lar Vicentino, que perten-
cem ao grupo dos idosos”, 
informou Karine. 

A chegada deste 
novo lote de vacinas na 
cidade assegura a reali-
zação de uma campanha 
de vacinação consistente 
em São Sebastião. “Já 
percebe uma constância 

no recebimento das va-
cinas, o que tranquiliza 
para dar continuidade 
ao trabalho de imuniza-
ção”, comentou Karine. 

Coronavac - No 
último dia 21, a imuni-
zação começou em São 
Sebastião contra o novo 
Coronavírus com doses 
da Coronavac, produzi-
das pelo Instituto Butan-
tan.  

A campanha come-
çou no mesmo dia que o 1º 
lote de vacinas chegou ao 
município.

São Sebastião testou mais de 25 mil 
pessoas desde o início da pandemia
A Prefeitura de 

São Sebastião já reali-
zou mais de 25 mil tes-
tes para Covid-19 desde 
o início da pandemia, o 
que representa aproxi-
madamente 28% de toda 
população do município.

Seguindo as me-
lhores práticas mundiais, 
São Sebastião é uma das 
cidades que mais testa 
para coronavírus propor-
cionalmente em todo o 
Brasil.

Com uma taxa de 
letalidade de 1,8% (a mé-
dia nacional é de 2,5% e 
a estadual é 3%) e 3.503 
casos confirmados da 
doença, a cidade possui 
nesta segunda-feira (25), 
93% de recuperados den-
tre os pacientes positiva-
dos.

Até o momento o 

município apresenta 64 
óbitos de moradores e 5 
mortes de não residentes, 
além de 9 óbitos suspei-
tos que aguardam resul-
tado do Instituto Adolfo 
Lutz.

O prefeito Felipe 
Augusto afirmou que a 
testagem em massa con-
tinuará sendo executada 
e que pode chegar a 60% 
da sua população.

“A OMS, desde 
o começo da pandemia, 

alerta que realizar testes 
é um dos meios mais efi-
cientes de se identificar 
os positivados e, rapida-
mente, agir contendo a 
transmissão e iniciando o 
tratamento. Aqui em São 
Sebastião, seguimos essa 
orientação e, graças a 
essa e outras ações bem-
-sucedidas, temos conse-
guido manter a doença 
sob controle dentro dos 
limites da nossa cidade”, 
comentou o prefeito Feli-
pe Augusto.

SEMAM realiza cadastro e orientação 
sobre documentação na Ilha 

Montão de Trigo
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Se-
cretaria do Meio Ambien-
te (SEMAM), em parceria 
com a Colônia de Pes-
cadores Z14 “Almirante 
Tamandaré”, realizou uma 
ação de cadastramento e 
orientação à comunidade 
da Ilha Montão de Trigo, 
na sexta-feira (22).

Os agentes expli-
caram sobre documenta-
ções, como carteiras de 
pesca, a manutenção anual 
dos documentos, licenças 
das embarcações, registro 
inicial e aposentadoria.

Na ocasião, foi feita 
a manutenção do sistema 
de filtro de potabilidade 
da água da escola da ilha 

e orientação sobre podas 
de árvores próximas às 
estações solares, além de 
atualização dos dados dos 
moradores do local.

Na visita técnica, 
estavam presentes repre-
sentantes da SEMAM 
(José Augusto de Carva-
lho Mello, secretário da 

pasta; Simone Monteiro, 
diretora do departamen-
to de pesca, agricultura e 
abastecimento; Daniela 
de Oliveira, bióloga; Luís 
Antônio Cabrera, fiscal 
ambiental) e da Colônia 
Z14, Rogéria Aparecida 
Florêncio e Ana dos San-
tos.

São Sebastião inicia atribuição de 
classes para professores

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria da Educação (SE-
DUC), realiza nos dias 28 
e 29 de janeiro, os proces-
sos de atribuição de classes 
para o ano letivo de 2021, 
destinado aos professores 
aprovados no Processo 
Seletivo 01/2019, que rea-
lizaram os exames admis-
sionais, conforme Edital 
de Convocação 013/2020 
e foram considerados ap-

tos.
O aten-

dimento dos 
docentes será 
realizado na 
Escola Muni-
cipal Henri-
que Botelho, 
na Vila Amé-
lia, em horários determi-
nados no edital 001/2021, 
disponível no Portal da 
Educação e, ainda no link 

Espaço do Professor, no 
site www.saosebastiao.
sp.gov.br.
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Parceria com BPP já beneficiou 
mais de 1400 microempreendedores
Para viabilizar o so-

nho do próprio negócio ao 
pequeno empreendedor, 
contribuindo na geração 
de emprego e renda, o 
Banco do Povo Paulis-
ta (BPP) oferece crédito 
reduzido de 0,35% para 
concessão de empréstimos 
destinados para a compra 
de equipamentos, estoque 
e capital de giro, entre ou-
tras modalidades.

O BPP é um pro-
grama desenvolvido pelo 
governo estadual em par-
ceria com a Prefeitura de 
Ubatuba há mais de 15 
anos, por meio da secreta-
ria de Assistência Social, 
e também está presente 
em outras 541 cidades do 
Estado. Nesse período, já 
foram beneficiados 1.455 
microempreendedores de 
baixa renda, atingindo o 
montante de R$ 7,3 mi-
lhões de reais empresta-
dos.

A iniciativa ofere-
ce linhas de microcrédito 
que variam de 200 reais 
a 5 mil reais para pessoas 
físicas (ambulantes licen-
ciados, profissionais libe-
rais, pescadores, artesãs e 
vendedores de porta em 
porta) ou de 200 reais a 
20 mil reais para pessoas 
jurídicas (empresários, as-
sociações e cooperativas 
produtivas). Atualmente, 
apresenta a menor taxa 
de juros do país, que é de 
0,35% ao mês.

O chefe de Divisão 
Banco do Povo e Agente 
de Crédito, Trajano Me-

drado, comentou sobre a 
boa aceitação do progra-
ma perante os nossos mu-
nícipes, porém, destacou 
que a adesão não tem sido 
maior por motivos como 
restrições em órgãos de 
proteção ao crédito e falta 
de avalista.

“De toda forma, o 
principal objetivo, que é 
estimular o empreendedo-
rismo, criando uma nova 
fonte de trabalho e gera-
ção de renda e colaborar 
com o desenvolvimento 
do município, está sendo 
alcançado” afirmou.

Ubatuva entra na fase vermelha
O governo estadual 

anunciou na sexta-feira, 
22, a regressão da Região 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte para a fase ver-
melha a partir de 25 de 
janeiro. Para se adequar à 
decisão do Estado, a Pre-
feitura de Ubatuba editou 
o decreto 7548/2021, que 
dispõe sobre a fase verme-
lha no município no perío-
do de 25 de janeiro a 07 de 
fevereiro.

A norma suspende 
qualquer espécie de ati-
vidade de que trata a Lei 
Municipal nº 840 de 05 de 
novembro de 1986 e suas 
posteriores alterações, em 
especial a Lei Municipal 
nº 3.722 de 26 de dezem-
bro de 2013, que abran-
gem atividades de comér-
cio praticadas nas praias 
do município em trailers, 
barracas, quiosques e mó-
dulos.

O Decreto ainda 
mantém a redação do arti-
go 11 e parágrafo único do 
Decreto 7547/2021, que 
proíbe a entrada de ônibus 
de turismo, fretamento, 
vans, micro-ônibus, táxis 
ou similares de outro mu-
nicípio. Essa medida vale 
também para transportes 
contratados por meio de 
aplicativos, com o objeti-
vo de transportar grupos 
para fins turísticos e tam-
bém para quem já tenha 
obtido a competente guia. 
Vans, micro-ônibus, táxis 
ou similares, inclusive os 
contratados via aplicati-
vo, registrados e licencia-
dos em Ubatuba, ficam 
autorizados, no limite de 
40% (quarenta por cento) 
da capacidade dos veícu-
los, a fornecer o serviço 
de transporte de turistas, 
desde que os passageiros 
comprovem reservas em 

meios de hospedagens.
Em relação às 

praias, a Prefeitura reco-
menda a prática de ativi-
dades individuais, sempre 
com máscara, e apela ao 
bom senso da população 
e de veranistas para que 
mantenham o máximo de 
isolamento social, evitan-
do permanecer de forma 
fixa na praia com uso de 
cadeiras e guarda-sol já 
que isto aumenta a possi-
bilidade de contágio pelo 
novo coronavírus.

Penalidades
O Decreto pre-

vê multas estabelecidas 
na Lei Municipal nº. 
1.011/1989 (código tri-
butário do município), no 
Código Sanitário Estadual 
e das legislações correla-
tas.

http://www.legis-
lacaocompilada.com.br/
camaraubatuba/Arquivo/
Documents/legislacao/
html/L10111989.html

Alterações
Após se reunir com 

diversos segmentos eco-
nômicos em Ubatuba e 
receber as reivindicações 
de classes, a Prefeitura 
de Ubatuba publicou na 
quinta-feira, 21, o decreto 
7547/2021 para a regu-
lamentação dos estabele-
cimentos comerciais na 
Fase Laranja. Porém, na 
sexta-feira, 22,  após o 
pronunciamento do gover-
nador do Estado, a cidade 
foi pressionada a acatar a 
Fase Vermelha.

Confira os serviços 
que podem funcionar du-
rante a fase vermelha em 
Ubatuba:

– Serviços gerais: la-
vanderias, serviços de 

limpeza, hotéis, manuten-
ção e zeladoria, serviços 
bancários (incluindo lo-
téricas), serviços de call 
center, assistência técnica 
de produtos eletrônicos e 
bancas de jornais;

– Segurança: serviços 
de segurança pública e 
privada;

– Construção civil e in-
dústria;

– Logística: empresas 
de locação de veículos 
automotores, transporte 
público coletivo, táxis, 
aplicativos de transporte, 
serviços de entrega e esta-
cionamentos;

– Saúde: hospitais, clí-
nicas, farmácias, clínicas 
odontológicas, laboratório 
e estabelecimentos de saú-
de animal;

– Alimentação: super-
mercados, hipermercados, 
açougues e padarias, lojas 
de suplemento, feiras li-
vres. É vedado consumo 
no local.

– Restaurantes e simi-
lares: permitidos serviços 
de retirada, entrega (de-
livery) e que permitem a 
compra sem sair do carro 
(drive thru);

– Abastecimento: ca-
deia de abastecimento e 
logística, produção agro-
pecuária e indústria, trans-
portadoras, armazéns, 
postos de combustíveis e 
lojas de material de cons-
trução;

– Comunicação 
social: meios de comu-
nicação social, inclusive 
eletrônica, executada por 
meio de empresas jorna-
lísticas de radiofusão so-
nora e de sons e imagens.

Comtur suspende Zona Azul 
durante Fase Vermelha

A Companhia Mu-
nicipal de Turismo de 
Ubatuba – Comtur infor-
ma que as  atividades da 
Zona Azul do município 
estão suspensas até o dia 
07 de fevereiro, confor-
me previsto no Decre-
to 7.548/2021. O prazo 
pode ser prorrogado, caso 
a cidade permaneça clas-
sificada na fase vermelha 
do Plano São Paulo.

A nova avaliação 
deve ser feita pelo Co-
mitê de Enfrentamento 
à Covid-19 juntamente 
com a prefeita. Vale res-
saltar que a mudança de 
fase acompanha a deli-
beração do Governo do 
Estado de São Paulo, que 

colocou a cidade e a re-
gião, que fazem parte da 
DRS XVII – Taubaté, na 
classificação mais restri-
ta, visando conter a dis-
seminação do novo coro-
navírus.

Atualmente, as ta-
xas de ocupação dos hos-
pitais do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte estão pra-
ticamente no limite, sem 
vagas para a transferên-

cia de pacientes em esta-
do crítico.

A suspensão é uma 
determinação da dire-
ção da Comtur, baseada 
na legislação oficial. A 
companhia administra a 
zona azul em Ubatuba, 
gerenciando as vagas do 
estacionamento rotativo 
que estão localizadas na 
região central e em algu-
mas praias da cidade.



A AMABP envia ofício ao 
Prefeito Aguilar Junior

Em entrevistaa con-
cedida a Rádio Antena 8 FM, 
no Jornal da 8, aos jornalistas 
Fabio Ferreira e Cesar Juma-
na, esta semana, o Presiden-
te da AMABP -Associassão 
de Moradores e Amigos do 
Bairro Pegoreli, Sr. Alex 
Sandro Santos, prestando 
contas a seus associados co-
municou o envio de ofício ao 
Prefeito Aguilar Junior con-
vidando para uma reunião e 
fazendo reinvidicações. 

Segue abaixo o ofício 
enviado.

Caraguatatuba, 07 de janeiro 
de 2021.         
Ao Exmo. Sr. José Pereira de 
Aguilar Júnior 
Prefeito do Município de Ca-
raguatatuba.

Prezado Sr,

A AMBAP vem soli-
citar o agendamento de uma 
reunião em nosso bairro jun-
to aos moradores com Exmo. 
Prefeito Municipal e alguns 
secretariados para tratar de 
assuntos de interesse de to-
dos, local da reunião na rua 
três n 34 nas casas populares 
do bairro do Pegorelli pedi-
mos que o horário seja anoite 
onde as pessoas de bem pos-
sam participar, assunto estes.

01: Quando dará início a 
construção da creche, terreno 
localizado na Av. Avelino Al-
ves dos Santos que vai com-
pletou 4 anos.    

02: Adequação do corpo 
clínico, tanto do UBS Porquê 
Mirim o qual nos atende, do 
UPA Sul, de forma que aten-
da a demanda dos bairros, 
Barranco Alto, Porto Novo, 
Tarumã, Travessão, Pêreque 
Mirim e Pegorelli, haja vista 
o UBS não contar com pe-
diatra e o UPA SUL apenas o 
ter, até às 20 horas.

 
03: A Construção uma 

arena de futebol, e melho-
rias no espaço e lazer, local 
próximo às casas populares 
antigas do bairro.

04: Implantação do Pro-
grama da família (PSF) no 

centro comunitário.

05: Construção de uma 
cozinha, um muro na frente 
e o conserto do telhado do 
nosso centro comunitário do 
bairro.

 
06: Solicitamos seguran-

ça pública para nosso bairro 
pois a muitas coisas ocorren-
do que vem trazendo risco a 
todos os moradores. 

07:Instalação de ilumina-
ção pública e troca de lâm-
padas, pois a muita lâmpada 
queimadas nas Avenidas e 
ruas de nosso bairro.

08: Solicitamos que se-
jam instaladas luminárias na 
Rua Abra de Dentro, sentido 
a Rua Benedito Tenório e a 
antiga barreira do nosso bair-
ro, são 14 postes sem pontos 
de iluminação

09: Instalação de um 
ponto de ônibus na Av Ave-
lino Alves dos Santos e Ins-
talação de placas de sinaliza-
ção que venha possibilitar a 
identificação do bairro.  

10: Mutirão nas Ruas e 
avenidas principalmente na 
R: Abra de Dentro e Abra de 
Fora, instalação de aduelas 
na Av. Circular próximo a 
cooperativa de reciclagem.

11: Limpeza de valas, 
limpeza do valão que corta 
toda a extensão tendo o pre-
ventivo de quatro em quatro 
meses ao ano no bairro.

12: Adequação do muro 
construído nos fundos das 

casas populares da rua três, 
pois após a construção do 
mesmo tem ocorrido vários 
furtos nas residências do 
nosso bairro.

13: A volta dos Projetos 
Recreação nos Bairros, cine-
ma nos bairros, pois possibi-
lita as nossas crianças ativi-
dades e cinema e cultura.

14: Solicitar providen-
ciais dos roubos vem sendo 
feito na escola EMEF Ma-
sako Sone da rua Abra de 
Dentro s\n segundo pais de 
alunos do bairro foi rouba 
tudo da merenda das crian-
ças, perguntamos sobre as 
câmeras de segurança nos 
informaram que estão desa-
tivadas, nos relataram tam-
bém que não tem vigilante 
na escola, nossa solicitação é 
reativar as câmeras de segu-
rança e que coloque um vigi-
lante noturno na escola.

15: Solicitamos a ins-
talação do projeto de wifi 
grátis da prefeitura em nosso 
bairro locais Centro comuni-
tário da rua Dois número 75, 
cooperativa de reciclagem na 
Av. Circular e Escola EMEF 
Masako Sone s/n. 

Viemos para renovar 
os protestos de elevada esti-
ma e distintas considerações.

                                                     
             Cordialmente,
Alex Sandro Santos AMABP

Obs. A entrevista na integra 
pode ser vista no Facebook 
da Caragua TV A Primeira 
da Cidade e da Rádio Ante-
na 8 FM
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Rondônia transfere nove pacientes 
com a covid-19 para Porto Alegre

O estado de Ron-
dônia transferiu mais 
nove pacientes com a 
covid-19 para a Região 
Sul do país. Os seis 
homens e três mulhe-
res que estavam sendo 
atendidos em unidades 
de saúde de Porto Ve-
lho chegaram a Porto 
Alegre no início da ma-
drugada de hoje (27).

Após viajarem 
por cerca de 6h45 a 
bordo de um avião da 
Força Aérea Brasileira 
(FAB), que percorreu 
os mais de 3,6 mil qui-
lômetros que separam 
a capital rondoniense 
da gaúcha, os pacien-
tes foram levados para 
hospitais públicos da 
cidade, sendo que cinco 
seguiram para o Hospi-
tal Conceição, e quatro 
para o Hospital de Clí-
nicas.

Segundo a Secre-
taria estadual de Saúde, 
os nove pacientes que 
aceitaram ser transferi-
dos apresentavam sin-
tomas da doença entre 
leve e moderado. Du-
rante o trajeto, o grupo 
foi acompanhado por 
dois médicos, um en-
fermeiro e três técnicos 
de enfermagem. Ainda 
de acordo com a secre-
taria, assistentes sociais 
dos hospitais gaúchos 
permanecerão em con-
tato com parentes dos 
pacientes a fim de man-
ter a família informada 
sobre a evolução do tra-
tamento.

Na segunda-feira 

(25) à noite, 13 pa-
cientes com a covid-19 
foram transferidos de 
Rondônia para Curi-
tiba, a mais de 3,1 mil 
quilômetros de distân-
cia de Porto Velho.

Outros quatro 
pacientes com quadros 
clínicos de emergência 
foram removidos de 
Porto Velho para Cuia-
bá, a cerca de 1,5 mil 
quilômetros, ao longo 
desta terça-feira (26). 
Duas mulheres, de 60 
anos e 53 anos de ida-
de, levadas até a capi-
tal mato-grossense em 
uma aeronave do Corpo 
de Bombeiros de Ron-
dônia, foram imediata-
mente conduzidas pelo 
Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(Samu) até o Hospital 
Metropolitano, onde 
foram encaminhadas 
para a Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI).

De acordo com 
o mais recente boletim 
epidemiológico divul-
gado pela Agência de 
Vigilância em Saúde de 
Rondônia (Agevisa), 
o estado já contabiliza 
119.336 casos confir-
mados da doença até 
ontem a tarde. Desde 

que a presença do novo 
coronavírus (covid-19) 
no Brasil foi confirma-
da, no fim de fevereiro 
de 2020, 2.149 mortes 
em decorrência de com-
plicações causadas pela 
covid-19 foram regis-
tradas em Rondônia, e 
ao menos 1.768 pesso-
as estavam aguardando 
pelo resultado de seus 
testes para saberem se 
estão infectadas, e 558 
estavam internados até 
ontem a noite.

Com os hospi-
tais lotados, o gover-
no de Rondônia disse 
que a transferência de 
pacientes para outros 
estados visa aliviar a 
rede de saúde estadual. 
O governo informou 
ainda que ampliou o 
número de leitos hos-
pitalares da rede públi-
ca de saúde, inclusive 
com a abertura de um 
hospital de campanha 
exclusivo para atendi-
mento aos pacientes 
com a covid-19, mas 
que enfrenta a falta de 
profissionais de saúde, 
principalmente médi-
cos, para poder usar 
toda a capacidade das 
unidades.

Agência Brasil
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PM detém adolescente 
com drogas em Ubatuba

 A Polícia Militar 
apreendeu um adolescente de 
16 anos por ato infracional 
equivalente ao tráfico de dro-
gas, na quinta-feira (21), no 
bairro Ipiranguinha. Na ação, 
mais de 300 porções de entor-
pecentes foram recolhidas.
 Uma equipe da PM 
realizava patrulhamento na al-
tura das ruas Cascata com Bei-
ra Rio, quando suspeitou de um 
jovem e realizou a abordagem.
Na ação, o adolescente jogou 
uma sacola no chão contendo 
183 porções de cocaína, 88 de 
crack e 47 de maconha, além de 
R$ 140,00 e um celular com a 
tela quebrada. Questionado, o 
jovem confessou ser proprie-
tário das substâncias, dizendo 
ainda que se encontrava no lo-
cal a fim de comercializá-las.
 Toda a droga foi 
apreendida para perícia e o di-
nheiro e o celular recolhidos. O 
adolescente foi autuado e per-
maneceu apreendido.

PM apreende drogas e 
arma de fogo em 

São Sebastião
 No sábado (23) po-
liciais da Polícia Militar em 
patrulhamento pelo Bairro 
Cambury, visualizaram um in-
divíduo em atitude suspeita, 
que ao perceber a aproximação 
da viatura, tentou empreender 
fuga a pé.

 Realizada a aborda-
gem, foram encontrados com 
o indivíduo porções de drogas 
e uma submetralhadora calibre 
9mm, com silenciador e 18 mu-
nições intactas.
 Indagado, o mesmo 
confessou que estava comercia-
lizando drogas, e indicou o en-
dereço de sua residência, onde 
estaria o restante do ilícito. Na 
residência foram localizados: 
1026 pinos e 133 porções de 
cocaína, 273 pedras de crack, 
5 comprimidos de êxtase, 318 
porções e 426g em pedaços de 
maconha, 1 caderno com a con-
tabilidade do tráfico e 1 celular.
 O criminoso foi con-
duzido ao plantão policial, onde 
permaneceu à disposição da 
Justiça.

PM prende criminoso com 
arma em Ilhabela

 Na segunda-feira 
(25), a Polícia Militar recebeu 
uma denúncia sobre dois indi-
víduos que estariam comercia-
lizando armas no bairro Barra 
Velha. 
 No deslocamento 
para averiguar a denúncia, a 
equipe se deparou com um 
veículo, com as características 
passadas, e realizou a aborda-
gem, porém nada de ilícito foi 
localizado, contudo o condutor 
informou que havia pegado um 
armamento e entregue para ou-
tra pessoa. A equipe se dirigiu 
ao encontro do segundo indiví-

duo, com o qual foi localizado 
um revólver cal. 22 e um simu-
lacro de pistola. 
 Os dois foram leva-
dos para a Delegacia de Polícia, 
onde um dos abordados perma-
neceu à disposição da Justiça.

Descoberto possível 
abrigo de caçadores no 

Parque Estadual
 A Polícia Militar Am-
biental descobriu um possível 
abrigo de caçadores dentro do 
Parque Estadual da Serra do 
Mar - Núcleo Caraguatatuba, 
na última sexta-feira (22), em 
Paraibuna.  
 O local foi descober-
to por equipes do 3º Batalhão 
de Polícia Ambiental (BPAmb), 
após receberem uma denúncia 
sobre extração irregular de pal-
mito e atividade de caça. Jun-
tamente com um vigilante do 
parque, os militares realizaram 
incursão pela mata e depois de 
mais de duas horas de trilha, lo-
calizaram uma estrutura arma-
da, confeccionada de madeira e 
lona de plástico.
 Foram realizadas 
buscas pelo espaço, sendo en-
contrados uma espingarda e 
outros utensílios normalmente 
usados para a caça, como faca, 
machado, cavadeira, além de 
cartuchos deflagrados. Não 
havia ninguém no local. Todo 
o material foi apreendido para 
perícia e a ocorrência registrada 
na Delegacia Sede da cidade. 

Sem segunda dose aos fura-fila
Adequada a deci-

são da juíza Jaiza Maria 
Pinto Fraxe, da 1ª Vara 
Federal de Manaus, que 
impede a aplicação da 
segunda dose da vaci-
na contra a Covid-19 
naqueles que furaram a 
fila. Além da proibição, 
a sentença determina que 
o vacinado indevido, se 
insistir em receber a dose 
adicional, seja preso em 
flagrante e apresentado 
ao Judiciário para as pro-
vidências cabíveis. 

É uma postura que 
deveria estar presente em 
todas as localidades onde 
a fila dos prioritários foi 
descumprida. Oposta ao 
prefeito da capital ama-
zonense, que ameaçou 
proibir a postagem de 
fotos da vacinação nas 
redes sociais, o que não 
repararia o desvio, mas 
serviria para esconder os 
errantes, normalmente 
pessoas importantes que, 
valendo-se da “carteira-
da” e do tráfico de influ-
ência, burlaram a ordem 
de vacinação.

Ainda temos um 
grande tempo a seguir no 
processo de vacinação. 
Deveriam os governos 
federal, estaduais e até os 
municipais definir pena-
lidades para quem conse-
guir se vacinar antes da 
fila de imunização che-
gar ao seu grupo. Punir 
tanto o vacinado quanto 

o vacinador que aplicar a 
dose em desacordo com 
a escala de prioridade 
e as orientações recebi-
das. O estabelecimento 
de grupos prioritários 
para tomar a vacina não 
é aleatório. Atende a 
critérios científicos que 
identificam os indivídu-
os sob maior risco de se-
rem infectados pelo co-
ronavírus e desenvolver 
a síndrome respiratória 
e outros males que de-
mandam internação com 
entubação e podem levar 
à morte. Imunizar quem 
não corre esses riscos 
pode ensejar óbitos dos 
vulneráveis que, com a 
vacina, são evitáveis.

Desde a aprovação 
e liberação da Coronavac 
e da Oxford pela Anvi-
sa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), 
que também autorizou 
sua produção nacional 
pelo Instituto Butantã 
e Fiocruz, a vacinação 
tornou-se atividade prio-
ritária. Quem fazia char-
me dizendo que não ia se 
vacinar está contando os 
dias à espera da chegada 
de sua vez. Até entre os 
que furaram a fila existe 
quem falou contra a va-
cina nas redes sociais e, 
com seu ato anti-social, 
demonstrou no mínimo 
falta de seriedade.

Que as autoridades 
de saúde criem mecanis-

mos seguros para que as 
vacinas não voltem a cair 
nas mãos de oportunistas 
que a elas ainda não têm 
direito. E, se isso vier a 
acontecer, sejam aciona-
dos os órgãos de contro-
le, auditorias e denúncia 
para que os responsáveis 
sejam formalmente en-
quadrados e apresenta-
dos ao Poder Judiciário. 
O Brasil não pode ser 
indefinidamente o “país 
do jeitinho”, especial-
mente quando isso pode 
custar vidas. Quem pre-
tende ser vacinado tem 
de provar fazer parte dos 
grupos em atendimento. 
Sem isso, jamais...
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A importância da avaliação de 
proficiência e mensuração de capacidade 

técnica nas garantias à cidadania
Tanto no Brasil 

quanto no mundo, as últi-
mas cinco décadas foram 
as mais revolucionárias da 
história. As relações huma-
nas, ambientais, tecnológi-
cas, econômicas, políticas, 
religiosas e jurídicas mu-
daram substancialmente. 
O impacto foi sentido di-
retamente na dinâmica do 
trabalho e no exercício e 
qualificação profissional de 
vários setores da economia 
– até mesmo dentro dos Po-
deres Constituídos de cada 
nação.

No Poder Jurídico 
brasileiro, um dos marcos 
foi a inclusão da Advoca-
cia como indispensável à 
administração da justiça, 
disposta no artigo 133 da 
Constituição de 1988. Den-
tro desse contexto, o Exame 
de Ordem, que completa 
50 anos em 2021, tornou-
-se ainda mais essencial, 
sempre se harmonizando 
às tradições do ensino ju-
rídico, para garantir a não 
deterioração da profissão 
e defender a ampliação da 
cultura democrática, diante 
da popularização do ensino 
superior e das novas carac-
terísticas temporais.

Com a missão de 
assegurar a confiança do 
cidadão na Advocacia ao 
garantir, dentre outros fa-
tores, a avaliação da qua-
lidade do ensino jurídico 
antes do início do exercício 
profissional, O Exame ser-
ve de exemplo para outras 
atividades regulamentadas. 
Prova disso é o resultado 
de uma pesquisa divulgada 
em 2019 pela Associação 
dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB), que apontou a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) como a ins-
tituição mais bem avaliada 
entre empresas e organiza-
ções, com 66% de confian-
ça da sociedade.

O lastro da confian-
ça passa pela coerência en-
tre o que se propõe e aquilo 
que se realiza. E é assim 
que dois terços da popu-
lação brasileira enxergam 
a atuação da Advocacia 
na defesa de seus direitos. 
Essa credibilidade é fruto 
de diversos fatores, como 
a estrutura permanente no 
âmbito ético, a garantia e 
segurança do exercício na 
proteção das prerrogativas 
profissionais, a constante 
oferta de cursos e atualiza-
ções, a capilaridade do ór-
gão de classe, entre outros, 
mas que tem início com o 
Exame de Ordem para o in-
gresso na profissão.

Afinal, para traba-
lhar em prol da administra-
ção da justiça e na defesa da 
cidadania é preciso ter com-
petências de entendimento 
de toda a estrutura jurídica, 
além de habilidades que au-
xiliem o profissional diante 
de uma situação específica, 
que seja capaz de diagnos-
ticar os possíveis caminhos 
a serem tomados e se ativar 
nesta linha – ora de modo 
preventivo, ora visando a 
pacificação ou, se preciso 
for, na atuação do litígio.

Abrindo o olhar para 
todas as possíveis gradu-
ações, observa-se que os 
perfis se assemelham, pois 
é isso que se espera de to-
das as profissões: uma for-
mação geral no âmbito das 
competências próprias de 
cada seguimento e, em um 
segundo momento, a ca-
pacidade de aplicação dos 
conhecimentos aos casos 
concretos.

No entanto, dentre 
as centenas de cursos exis-
tentes, de onde semestral-
mente despontam milhares 
de recém-formados, raros 
são os que submetem seus 
egressos a uma avaliação 

de proficiência e mensura-
ção de capacidade técnica 
antes de sua imersão no 
mercado nacional, retendo-
-os, quando necessário. 
Isso impacta diretamente 
na entrega de qualidade e 
no tempo do amadureci-
mento do conhecimento, 
acarretando um maior in-
vestimento posterior para 
alcançar a qualificação pro-
fissional necessária.

Note-se que é nesse 
ponto que o Exame de Or-
dem oferece um significati-
vo diferencial, porque não 
se trata de uma avaliação 
elaborada pela instituição 
formadora, com fins acadê-
micos, mas de uma prova 
unificada nacionalmente, 
aplicada de forma periódi-
ca, com regras claras e es-
táveis.

O que se constata 
aos profissionais da Ad-
vocacia, diante da positiva 
conclusão da pesquisa da 
AMB, é que um de seus pri-
meiros diferenciais advém 
desse modelo de avaliação, 
que não apenas da qualida-
de educacional, mas, por 
vezes, do espírito da pro-
fissão.

Por fim, fica a refle-
xão para que os dirigentes 
e responsáveis pela condu-
ção de todas as profissões 
regulamentadas também 
busquem propiciar aos seus 
ingressantes mecanismos 
de avaliação precedentes 
ao ingresso no exercício da 
atividade. Evidentemente, 
quem sairá ganhando é a 
sociedade.

Caio Augusto Silva 
dos Santos

Presidente da OAB SP
Mario Luiz Ribeiro

Presidente da Comissão 
Permanente do Exame 
de Ordem da OAB SP

Mourão diz que desenvolvimento 
sustentável depende do setor privado

O desenvolvimento 
sustentável da Amazônia 
só será possível com a 
participação do setor pri-
vado, defendeu hoje (27) 
o vice-presidente Hamil-
ton Mourão, durante par-
ticipação, de forma virtu-
al, no Fórum Econômico 
Mundial. Mourão falou 
no painel Financiando a 
Transição da Amazônia 
para uma Bioeconomia 
Sustentável.

“O futuro sustentá-
vel da Amazônia depende 
da expansão da bioecono-
mia e isso só vai se tornar 
realidade com a participa-
ção do setor privado”, dis-
se Mourão.

Segundo o vice-
-presidente, em um cená-
rio pós-pandemia, os go-
vernos da região não terão 
condições superavitárias 
para realizar os investi-
mentos necessários para o 
desenvolvimento da Ama-
zônia, como as ações tec-
nológicas.

Mourão reconhe-
ceu, entretanto, que há 
problemas de infraestru-

tura que dificultam a che-
gada de investimentos à 
região.

O vice-presidente 
disse que o ano de 2020 
foi o mais “desafiador” no 
combate às queimadas no 
país em razão da pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19).

“Apesar da escas-
sez de recursos devido à 
pandemia, o Brasil traba-
lhou sem parar para tentar 
lutar contra os incêndios 
ilegais e desmatamentos. 
Foi uma causa difícil, mas 
não impossível de ga-
nhar”, afirmou.

Mourão disse que 
as ações do governo tam-
bém resultaram, em 2020, 
em uma redução de 17% 
no desmatamento na 
Amazônia. Ele disse ainda 
que, apesar da pressão in-
ternacional em relação ao 
aumento das queimadas, 
a mesma afirmação não 
pode ser feita sobre os in-
vestimentos.

“Mesmo que o in-
teresse sobre o estatuto 

internacional da Amazô-
nia tenha aumentado, não 
se pode dizer o mesmo da 
cooperação técnica e fi-
nanceira, que está aquém 
do necessário”, disse.

Segundo o vice-
-presidente, o Brasil vol-
tou a negociar com go-
vernos os recursos para o 
Fundo Amazônico, esta-
belecido em 2008. 

Mourão disse ainda 
que o governo está com-
prometido com a agenda 
ambiental e citou as metas 
climáticas apresentadas 
pelo país no Acordo de 
Paris, prometendo zerar, 
até 2060, a emissão de ga-
ses do efeito estufa.

“A nossa tarefa é 
enorme, mas estamos fa-
zendo os nossos melhores 
esforços para encontrar 
meios para implementar 
políticas e projetos para 
que a Amazônia possa 
alcançar seu pleno poten-
cial, para os benefícios da 
população mundial e bra-
sileira, enquanto preserva 
seus recursos naturais”, 
disse.    Agência Brasil
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Genilda Castro, preparou 
uma pequena reunião para 

comemorar o aniversário de 
seu marido Raimundo Cesar.  
Parabéns e muitas felicidades 

sempre! 
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

27 de janeiro de 2021

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

A Política é o meio através 
do qual os homens sem 

princípio dirigem os 
homens sem memória.

Voltaire 98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Para que ficar cultivando mágoas? Liberte-se 
do que já passou e dê um novo rumo à sua vida amorosa 
já! Nº da Sorte 11.

 É uma boa semana para conhecer pessoas e 
fazer novos amigos. A dois, o clima promete confiança e 
muita alegria. Nº da Sorte 07.

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

 Vai dedicar mais atenção às pessoas queridas. 
Faça um passeio com o gato: invista na privacidade. Nº da 
Sorte 06.

 Pode sentir certo desânimo nesta semana: 
reaja! No romance, ciúme e falta de grana podem atrapalhar. 
Cuidado! Nº da Sorte 07.

 A vontade de dar um tempo de tudo e ficar 
sozinha pode falar alto. Aproveite para avaliar sua vida e 
suas metas. Nº da Sorte 11.

 Não espere muito do amor. É preciso aceitar 
que nem sempre é possível satisfazer todas as suas von-
tades. Nº da Sorte 44.

Peixes - 20/02 à 20/03

 A companhia dos amigos trará enorme bem-
-estar. Mas não espere que resolvam seus problemas: 
mexa-se! Nº da Sorte 05.

 O clima em casa está agitado. Siga a sua rotina 
e dedique-se um pouco mais ao convívio com as pessoas 
que ama. Nº da Sorte 04.

 Saiba contornar os conflitos entre o que você 
quer e o que os outros esperam, ok? Na paixão, mostre seu 
charme!  Nº da Sorte 05.

 Cuidado com a concorrência! Evite o clima de 
disputa com colegas. Sem novidades, o amor deixará a 
desejar. Nº da Sorte 15.

 A troca de ideias será estimulante, tanto nas 
tarefas quanto no romance. No final de semana, esqueça 
o passado e tire um tempinho só para você. Nº da Sorte 
05.

 Vai sentir  necessidade de investir mais nos 
estudos. Empenhe-se! O romance caminha para maior 
comprometimento. Nº da Sorte 30.
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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


