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Aguilar Junior anuncia que 
vai aderir ao consórcio 
para compra de vacinas

5G e Espionagem: 
Estados Unidos X China

*Por Igor Lucena

Reajustes dos combustíveis 
podem causar convulsão 
social similar à do Chile, 

alertam FUP e seus sindicatos
Ubatuba prepara ações em 
torno à população de rua
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

A PEC da bandidagem
“Para que escolher o caminho 

do crime se há tantas maneiras le-
gais de ser desonesto?”

Essa é a frase de uma charge 
que publicamos esta semana do car-
tunista “Al Capone” e que traduz o 
ensinamento que nossos parlamenta-
res apresentam a nossas crianças.

É vergonhosa a atitude da Câ-
mara dos Deputados, onde até seu 
presidente é alvo de investigações, 
sem citar mais de uma centena de de-
putados que também o são. 

 
Ao invés de solicitar urgên-

cia para adquirir vacina contra a co-
vid-19 ou aprovar a ajuda emergen-
cial, ocupam a tribuna para amenizar 
os processos contra o baixo clero re-
presentado por Flordelis e Daniel Sil-
veira. Ainda pior é o fato de estarem 
criando uma PEC da impunidade que 
visa blindar os deputados em suas 
ações antiéticas e criminosas.

Inacreditável que a sociedade 
brasileira aceite que o plenário mais 
caro do planeta utilize tempo, recur-
sos e pessoal apenas para livrar seus 
pares das garras da lei. Despesas es-
tas que nós pagamos.

Arthur Lira começa sua presi-
dência na Câmara aceitando tudo que 
existe de pior na política brasileira 
e contrária aos princípios constitu-
cionais, éticos e morais. Resta-nos 
aguardar que nas próximas eleições 
o povo escolha somente novos repre-
sentantes.

Está em pauta no Congresso a 
PEC 3/21, chamada de PEC da im-
punidade, para flexibilizar as regras 
sobre prisão em flagrante de parla-
mentares e assuntos relacionados. O 
deputado federal Ruy Carneiro res-
saltou que qualquer tentativa de revi-

sar os procedimentos sobre a prisão 
de parlamentares apenas incentiva 
privilégios e impunidade àqueles que 
cometerem crimes.

“Tenho lutado contra privilé-
gios durante toda a minha trajetória 
e vejo com preocupação essa PEC da 
impunidade que, entre outras pala-
vras, proíbe o afastamento de parla-
mentares do mandato e restringe sua 
prisão. Isso vai na contramão ao que 
temos defendido. A PEC da impuni-
dade é uma vergonha e não pode ser 
aprovada”, alertou Ruy.

O texto, que vem provocan-
do a indignação da sociedade, pre-
vê que após prisão em flagrante do 
parlamentar por crime inafiançável, 
ele será encaminhado à Câmara, não 
mais à Polícia Federal, até que o Ple-
nário decida sobre a manutenção da 
prisão. A PEC determina que somen-
te ministros do STF poderão autori-
zar busca e apreensão nos gabinetes 
e casas de deputados e senadores e o 
material só poderá ser analisado após 
autorização.

Criticam o STF (Supremo Tri-
bunal Federal), mas como cidadão 
só posso agradecer a seus membros, 
sem os quais, as inúmeras ações de 
bandidos e corruptos desse governo 
já teriam logrado êxito e com mui-
ta certeza, já teriam implantado uma 
nova ditadura, explorando ainda mais 
o povo brasileiro.

 
Medidas importantes para o 

combate à corrupção, como as mu-
danças legais que permitiriam a pri-
são após a condenação em segunda 
instância, já contam anos nas gavetas 
de alguma comissão da Câmara ou 
do Senado, mas, por algum motivo, 
o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), achou que uma PEC de-
senhada para blindar parlamentares 

poderia pular todo o rito ordinário de 
tramitação e ir ao plenário em inacre-
ditáveis dois dias. 

Foi apenas graças à mobiliza-
ção de vários partidos e deputados, 
recorrendo inclusive à obstrução, 
que a chamada “PEC da Imunidade” 
– que foi apelidada também de “PEC 
da Impunidade” ou “PEC da Blinda-
gem”, mas bem poderia também ser 
a “PEC do Escárnio” – saiu de pau-
ta e, agora, vai passar por uma co-
missão especial e pela Comissão de 
Constituição e Justiça, como manda 
o regimento da casa.

Alguns trechos da PEC se limi-
tam a colocar na Constituição o en-
tendimento já adotado pelo Supremo 
Tribunal Federal a respeito de alguns 
temas. É o caso do foro privilegia-
do, que se aplicaria apenas a crimes 
cometidos durante o mandato e re-
lacionados à atividade parlamentar, 

conforme decisão do STF de 2018; 
ou da necessidade de o plenário do 
STF referendar medidas cautelares 
que afetem o mandato parlamentar, 
discussão que se tornou frequente 
nos últimos anos, graças a decisões 
do Supremo que afastaram deputa-
dos e senadores ou lhes impuseram 
medidas como recolhimento noturno 
e apreensão de passaporte. Mas o que 
revoltou a sociedade e muitos parla-
mentares não estava nestes trechos.

A constituição brasileira diz 
em seu artigo 5º - Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza,... 

 
Porque esses bandidos mere-

cem privilégios que maculam nossa 
lei maior?

Para mim a Chamada PEC da 
impunidade deveria ser chamada de 
“PEC da bandidagem”.

Aguilar Junior anuncia que vai aderir 
ao consórcio para compra de vacinas

O prefeito de Ca-
raguatatuba, Aguilar 
Junior, anunciou que 
o município vai aderir 
ao consórcio de muni-
cípios para compra de 
vacinas contra a Co-
vid-19.

A adesão permiti-
rá que a cidade compre 
a vacina caso o Plano 
Nacional de Imunização (PNI), do 
Governo Federal, não consiga aten-
der à demanda e não forneça doses 
suficientes para a população.

Segundo Aguilar Junior, a 
Prefeitura de Caraguatatuba vai 
protocolizar nos próximos dias à 
Câmara Municipal um projeto de 
lei que autoriza o Executivo a com-
prar as vacinas.

“Nosso objetivo é imunizar 
toda a população e não podemos de-

pender das remessas que estão sen-
do enviadas pelo Governo Federal 
ou Estadual. Precisamos acelerar a 
imunização de nossa população. 
Para se ter uma ideia, não temos 
mais vacinas para o público alvo de 
77 a 84 anos”, explica.

A decisão de adquirir vacinas 
via consórcio se deve a situação 
de urgência e o repasse moroso de 
doses, além de ser um instrumento 
que possibilitará a retomada segura 
e gradativa das atividades e da eco-
nomia.
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5G e Espionagem: Estados Unidos X China
Um dos principais embates 

entre os Estados Unidos e a China, 
além do ponto de vista do comércio 
internacional, é relativo à instala-
ção da tecnologia 5G nas nações. 
A principal empresa que possui e 
oferece essa tecnologia a um preço 
competitivo e de ponta é a chine-
sa Huawei, que, tal como qualquer 
empresa chinesa, no final das contas 
deve obediência ao partido comu-
nista e ao governo de Pequim, ape-
sar de toda a política comercial que 
ela faz, sendo ela uma empresa da 
economia de mercado e que opera 
em vários países do mundo.

Suas principais concorrentes 
não são americanas, mas sim eu-
ropeias: a Ericsson e a Nokia, que 
também têm uma capacidade consi-
derável para a implantação das re-
des de comunicação 5G, porém com 
custos maiores. Por outro lado, pela 
importância que a rede 5G terá na 
“internet das coisas – IoT” e nos sis-
temas de comunicação e interconec-
tividade entre casas, automóveis, ta-
blets e diversos equipamentos neste 
século, torna-se evidente que a do-
minância de uma nação (ou uma 
empresa) sobre as redes 5G do pla-
neta atribuem àquela nação (neste 
caso a China) um poder geopolítico 
e geoeconômico muito forte, sen-
do capaz de alterar a correlação de 
forças entre as principais potências 
econômicas e militares do planeta. 

Esse plano, nitidamente de-
monstrado pela ofensiva econô-
mica e comercial da Huawei na 

última década, aparentemente não 
será concretizado por um conjunto 
de interesses e eventualidades do 
destino. O primeiro entrave à es-
tratégia chinesa se deu pela guerra 
comercial com os Estados Unidos, 
que colocou a Huawei na mira do 
presidente Donald Trump e passou 
a pressionar várias nações a não ad-
mitir a tecnologia chinesa pela falta 
de transparência e pelo risco a segu-
rança nacional devido à possibilida-
de de espionagem e vazamento de 
dados da nova rede para o governo 
de Pequim. O segundo entrave se 
deu pela estratégia de várias nações 
europeias de verem suas empresas, 
que são fortes competidoras da Hua-
wei, aproveitar a pressão americana 
e expandir suas operações para ou-
tras nações. Em último lugar, a crise 
da Covid-19 e a demora das auto-
ridades chinesas em admitirem a 
gravidade do caso trouxeram à tona 
uma crise na relação sobre as infor-
mações divulgadas por Pequim, o 
que aumentou a desconfiança sobre 
a privacidade e a segurança da Hua-
wei.      

Outro importante fator limita-
dor do poder de Pequim é a aliança 
de cooperação entre os sistemas de 
inteligência das 5 (cinco) principais 
nações anglofônicas, o chamado 
Five-Eyes, que reúne os Estados 
Unidos, o Reino Unido, o Cana-
dá, a Austrália e a Nova Zelândia. 
Com exceção do Canadá, que ain-
da está em análise, todas as outras 
nações já bloquearam a participa-
ção da Huawei nas suas redes 5G, 

o que efetivamente impede grande 
parte do poder de expansão chinesa 
neste setor. É importante ressaltar 
que o sistema Five-Eyes é o maior 
sistema de espionagem global do 
planeta, capaz de interceptar sinais 
de transmissão como telefones, rá-
dios, internet e computadores, além 
da decodificação e da interceptação 
de dados militares e civis em todo o 
planeta.

Por outro lado, a China já pos-
sui um robusto sistema de espio-
nagem de sinais, civis e militares, 
há anos, e não seria exclusivamen-
te por conta do 5G que o governo 
de Pequim seria capaz de capturar 
dados e informações sensíveis so-
bre o Brasil ou outras nações. Isso 
já ocorre efetivamente, em especial 
por meio de mais de 10 agências que 
operam inteligência e espionagem 
em nome do governo de Pequim. 

Obviamente que neste mun-
do cada vez mais complexo e in-
terconectado, informação é poder 
e dinheiro. Não há elementos que 
possam desassociar a espionagem 
da expansão do poder dos Estados, 
principalmente pela disputa hege-
mônica que hoje encontramos em 
três polos, os Estados Unidos, a 
China e a União Europeia, que cada 
vez mais se apresentam como rivais 
e buscam ampliar suas zonas de in-
teresse e influência ao redor do pla-
neta. 

Recentemente os Estados 
Unidos passaram a abordar o Brasil 
com mais do que puramente ideo-
logia e fizeram ofertas em conjunto 
ao Export-Import Bank para finan-
ciar a compra de redes 5G que não 
sejam chinesas, o que se mostrou o 
mais forte golpe contra Pequim e 
a Huawei em território brasileiro. 
Sob o ponto de vista do nosso inte-
resse nacional, não existem ideolo-

gias que possam sobrepujar o nosso 
bem-estar, e por isso a decisão sobre 
o 5G brasileiro ainda não está defi-
nida. Se analisarmos puramente sob 
o ponto de vista de segurança e es-
pionagem, já somos alvos tanto dos 
chineses quanto dos americanos e 
europeus e não será a Huawei que 
vai efetivamente abrir nossas infor-
mações sigilosas, isso já é um fato 
consumado hoje. Como nação, pos-
suímos interesses comerciais e es-
tratégicos tanto com a China quanto 
com a Europa e os Estados Unidos, 
de modo que a escalada dessa dispu-
ta em nosso território não deve ser 
de alinhamento automático a um ou 
a outro lado. Essa decisão de ado-
tar a tecnologia chinesa, europeia 
e americana deve se basear única 
e exclusivamente nos interesses do 
Brasil, tanto sob o ponto de vista de 
segurança estratégica, quanto mili-
tar e econômica.   

*Igor Macedo de Lucena é eco-
nomista e empresário, Doutoran-
do em Relações Internacionais na 
Universidade de Lisboa, membro 
da Chatham House – The Royal 
Institute of International Affairs e 
da Associação Portuguesa de Ciên-
cia Política

*Por Igor Lucena
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Reajustes dos combustíveis podem causar convulsão 
social similar à do Chile, alertam FUP e seus sindicatos

Mesmo antes do reajuste 
anunciado hoje (1/3) foram re-
gistrados protestos em Linhares e 
Serra (ES). Para a FUP, somente a 
implantação de uma política de Es-
tado para os combustíveis e a extin-
ção imediata do PPI adotado pela 
Petrobrás desde 2016 podem dar 
previsibilidade aos preços, cujos 
reajustes constantes penalizam a 
população e pressionam a inflação

Rio de Janeiro, 1º de março 
de 2021 – O novo reajuste dos pre-
ços de gasolina e óleo diesel nas re-
finarias anunciados pela Petrobrás 
nessa segunda-feira (1/3) pode ser 
o estopim definitivo para protestos 
contra a política de Preço de Pari-
dade de Importação (PPI) adotada 
pela companhia, alertam a Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP) e 
seus sindicatos.

Além do impacto direto nas 
bombas do aumento de 5% na ga-
solina (R$ 0,1240) e no diesel (R$ 
0,1294), o novo reajuste irá pres-
sionar ainda mais a inflação, provo-
cando reajustes em cadeia em vá-
rios itens, inclusive nos alimentos. 
Tudo isso em um momento de gra-
ve crise econômica, com desempre-
go em alta e boa parte da população 
à espera do auxílio emergencial do 
governo que não sai do papel. So-
mente nos três primeiros meses de 
2021, a gasolina soma aumento de 
41,5% nas refinarias, e o diesel, de 
34,1%.

“A manutenção da injusta po-
lítica de preços da Petrobrás, que 
olha somente para as cotações do 
petróleo e do dólar sem considerar 
os custos nacionais de produção 
dos combustíveis, é mais um ele-
mento da total incompetência do 
governo Bolsonaro. Não podia ser 
diferente vindo de um presiden-
te que nega a Covid, a maior crise 
sanitária mundial, que ignora mais 
de 250 mil mortes pela doença, que 
não tem um plano de vacinação da 
população, que sequer acelera a 
aprovação do auxílio emergencial, 
vital para uma parcela significativa 
da população. Bolsonaro é o maior 
responsável pelo caos econômico e 
social do país, e que tende a piorar 
com os reajustes dos combustíveis. 
A convulsão social no Chile, em 
2019, começou por causa do reajus-
te das tarifas do metrô. Aqui já es-
tamos registrando protestos contra 
o aumento dos combustíveis, e isso 
tende a aumentar”, analisa Deyvid 
Bacelar, coordenador geral da FUP.

Bacelar menciona protestos 
registrados na semana passada em 
duas cidades do Espírito Santo. Em 
Linhares, no norte do estado, mo-
toristas, caminhoneiros e motoci-
clistas interditaram a rodovia BR-
101 – uma das principais rodovias 
do país, que corta toda a cidade – 
por cerca de quatro horas contra os 
preços altos dos combustíveis. Em 
Serra, na região metropolitana de 
Vitória, capital do estado, motoci-

clistas atravancaram o trânsito de 
uma das principais vias da cidade 
pelo mesmo motivo: os altos preços 
da gasolina.

O coordenador geral da FUP 
reforça a posição da federação e de 
seus sindicatos, de que é necessário 
haver uma política de Estado, imu-
ne a governos e governantes, para 
os preços dos combustíveis. Entre-
tanto, antes disso, é crucial a extin-
ção imediata da política focada no 
PPI adotada pela Petrobrás desde 
2016. Para a FUP e seus sindicatos, 
é possível adotar uma precificação 
que considere os custos nacionais 
de produção dos combustíveis, 
adotando alguns parâmetros inter-
nacionais, já que o petróleo é uma 
commodity global, cotada em dó-
lar.

Quanto à redução de PIS/Co-
fins para o diesel e o gás de cozinha 
estabelecida pelo governo federal e 
a proposta enviada por Bolsonaro 
ao Congresso Nacional de revisão 
do Imposto de Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) pelos 

estados, a FUP e seus sindicatos re-
forçam que, em que pese a imensa 
desigualdade tributária no país, tal 
renúncia fiscal não irá solucionar o 
problema. Pelo contrário: irá pena-
lizar ainda mais os cofres públicos, 
federal e estaduais, já combalidos 
pela grave crise econômica do país. 
A isenção de impostos e a redução 
de alíquotas irá tirar recursos cru-
ciais, sobretudo para a saúde.

“O governo Bolsonaro ten-
ta jogar para os estados a respon-
sabilidade pelos preços de gaso-
lina, diesel e gás de cozinha cada 
vez mais altos, quando todos os 
números mostram que a causa é a 
política de reajustes da Petrobrás. 
Mesmo usando petróleo do Brasil 
e produzindo a maior parte desses 
combustíveis em suas refinarias, a 
Petrobrás insiste em olhar para o 
exterior para determinar os preços 
aqui dentro. Nenhuma petroleira 
estatal de países autossuficientes 
em petróleo faz isso. Quem paga 
essa conta, claro, é a população”, 
reforça Bacelar.
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Reparos de galerias pluviais e 
serviços de capina são realizados pela 

Regional Topolândia
A Prefeitura de 

São Sebastião, por meio 
da Secretaria de Servi-
ços Públicos (SESEP), 
mantém as ruas e os 
equipamentos munici-
pais limpos e organiza-
dos em toda a cidade.

A Regional To-
polândia, que atende 
Topolândia, Olaria, Ita-
tinga e Mirante, na últi-
ma semana, intensificou 
os serviços de limpeza 
de galerias, córregos e 
manutenção de vias pú-
blicas.

Foram feitos re-
paros e limpezas de ga-
lerias pluviais, como na 
Rua Josefa Santana Ne-
ves, Rua Santiago, Rua 
Onofre Santos, Rua José 
Pacini, da Topolândia, e 
Rua Tancredo Neves e 
ao lado da Travessa Ro-

salina, no Itatinga.

Também foi reali-
zado o desassoreamento 
do córrego na Av. Profes-

sor José Machado Rosa, 
assim como trabalho de 
roçagem: no parquinho 
da área de lazer do Itatin-
ga, nas ruas Montes Cla-
ros, Monte das Olivei-
ras, Monte Alegre, São 
Benedito, José Miguel, 
José Brás e Topolândia, 
na Praça João Tarora, 

na Travessa Morro Azul 
e na Escola Municipal 
Reino da Alegria, locali-
dades da Topolândia; no 
Terminal de Ônibus, no 
campo do Itatinga e ar-
redores, no Itatinga; e na 
Escadaria do Juramento, 
no bairro Olaria.

Além dos serviços 
de manutenção, a Regio-
nal retirou 19 caminhões 
de entulho, entre podas 
de árvores, entulho e res-
tos de obras.

Serviço
São sete regionais 

da SESEP (Centro, To-
polândia, Costa Norte, 
Maresias, Boiçucanga, 
Juquehy/Barra do Una e 
Boraceia) que atendem 
os bairros de São Sebas-
tião.

Para mais infor-
mações, entre em con-
tato pelo número (12) 
3891-2050, pelo e-mail 
sesep@saosebastiao.
sp.gov.br ou compareça 
ao endereço Rua Prefeito 
João Cupertino dos San-
tos, 249 – Centro.

O endereço da 
Regional Topolândia é 
Avenida Prof. Dr. José 
Machado Rosa, 171, te-
lefone (12) 3893-1305.

Caraguatatuba instala nova tubulação 
de drenagem no Recanto Verde Mar
A Prefeitura de 

Caraguatatuba, por 
meio da equipe da Se-
cretaria de Serviços 
Públicos (Sesep), reali-
za nesta terça-feira (2), 
abertura de valas, para 
instalação de nova rede 
de drenagem, no Re-
canto Verde Mar, região 
norte da cidade.

A operação visa 
instalação de 70 metros 
de tubulação e manu-
tenção da via, para o 
recebimento de rede de 
drenagem da Rua Um 
do Recanto Verde Mar. 
Segundo a Sesep, a rua 
que faz interligação 
com outras vias, tem so-
frido prejuízos com as 
fortes chuvas, causando 

alagamentos, devido ao 
entupimento da passa-
gem da rua.

O secretário da 
Sesep, Marcelo Perei-
ra, completa que, devi-
do aos prejuízos que as 
chuvas têm causado no 
local, será necessário 
intervir, com instalação 
de uma nova rede de 

drenagem.

Participam da 
operação, 10 funcio-
nários da Sesep, com 
apoio de uma motoni-
veladora Patrol, uma 
retroescavadeira e um 
caminhão trucado. A 
previsão é que o serviço 
seja finalizado na sexta-
-feira (5).

Caraguatatuba muda mão de direção 
para melhorar tráfego em rotatória 

da Ponte Seca
A Prefeitura de 

Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão, 
alterou a mão de direção 
em duas ruas do bairro 
Ponte Seca para melho-
rar o acesso à rotatória 
que dá acesso ao termi-
nal rodoviário.

Dessa forma, ago-

ra quem está na Rua Vi-
cente Orlando não pode 
mais fazer o cruzamen-
to para a Rodoviária. O 
correto é fazer o retorno 
para o bairro, acessar a 

Rua Antonio José Duar-
te, entrar pela Rua Ma-
ria dos Anjos Macedo e 
seguir até a Rodovia dos 
Tamoios,

De acordo com 
o secretário de Mobili-
dade, Marcel Giorgetti, 
o trânsito nesse trecho 
era muito perigoso de-
vido à visibilidade re-
duzida para o motorista 
que queria acessar a Ta-
moios sentido Caragua-
tatuba, por isso a neces-
sidade da alteração.
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MTB - 66.483 SP

Três jovens são 
baleados em Caraguá

 Na noite de domin-
go (28), no bairro Barranco 
Alto, três jovens de 17, 20 e 
21 anos de idade conversa-
vam na calçada, quando um 
veículo passou pelo local e 
criminosos realizaram vários 
disparos contra eles.
 Todos foram atingi-
dos e socorridos pelo Samu, 
porém o adolescente não re-
sistiu aos ferimentos e foi a 
óbito no local. Os outros dois 
foram levados para o hospi-
tal Stella Maris. A Polícia 
Civil irá investigar o caso.

Morador de rua é morto 
a pauladas em Caraguá
 A Polícia Militar foi 
acionada por moradores que 
viram um grupo agredindo 
um homem a pauladas, na 
noite de sexta-feira (26), nas 
proximidades da rodoviária 
da cidade.
 A vítima, um mora-
dor de rua de 40 anos, não re-
sistiu aos ferimentos e mor-
reu no local.
 Em busca pela re-
gião, policiais encontram 
três homens com as carac-
terísticas fornecidas pelas 
testemunhas e durante a 
abordagem, perceberam que 
um deles estava com as rou-

pas sujas de sangue, tendo o 
mesmo, confessado o crime. 
 Em depoimento os 
três admitiram conhecer a ví-
tima e contaram que a causa 
do crime seria vingança por 
uma discussão ocorrida dias 
antes.

Após tentar fugir 
ladrões são capturados 

em Caraguatatuba
 Após comunicado 
via Copom sobre uma ocor-
rência de furto na manhã 
de domingo (28), no bairro 
Martin de Sá, uma equipe da 
Polícia Militar de posse das 
informações sobre os crimi-
nosos, se dirigiu ao local, lo-
calizando o veículo onde se 
encontravam.
 Ao tentar abordá-
-los, os bandidos fugiram 
transitando por várias ruas 
na contramão. Com o apoio 
de outras viaturas, o veículo 
acabou sendo abordado já 
nas proximidades da Casa 
de Saúde Stella Maris. Três 
pessoas estavam no carro, 
um homem com o qual nada 
de ilícito foi encontrado e 
duas mulheres com as quais 
foram encontrados diversos 
eppendorfs com cocaína e 
dinheiro. No carro ainda ha-
via diversas pedras de crack 
e celulares.

 Durante a ocorrên-
cia duas vítimas estiveram 
no local, e reconheceram 
tanto seus pertences, quanto 
os criminosos, que foram re-
colhidos à cadeia pública.

Polícia Civil apreende 
4,5 mil porções de 

drogas em Ubatuba
 A Polícia Civil 
prendeu oito pessoas e dete-
ve uma adolescente durante 
a operação “Drive Thru”, 
deflagrada na terça-feira 
(23) nos bairros Estufas I e 
II, Ipiranguinha e Morro das 
Moças. Foram mobilizados 
cerca de 80 policiais para a 
realização de todas as ativi-
dades realizadas.
 Como resultado, 
além dos nove detidos, foram 
apreendidos 2.831 porções 
de cocaína, 908 porções de 
maconha e 781 de crack, bem 
como anotações da contabili-
dade do tráfico, CD, GPS, 
notebook, duas câmeras di-
gitais, videogame, drone, 
dois dichavadores, dois rá-
dios comunicadores, quatro 
celulares, relógio de pulso, 
joias, duas balanças de preci-
são e 200 eppendorfs vazios. 
Também foram recolhidos 
R$ 4.130 em espécie. Todos 
permaneceram à disposição 
da Justiça.

Assistência Social de Ubatuba prepara 
ações em torno à população de rua

Em reunião reali-
zada na segunda-feira, 
01 de março, represen-
tantes das secretarias 
de Assistência Social 
de Ubatuba e de Segu-
rança Pública e Defesa 
Social, Guarda Civil 
Municipal, CREAS e 
Casa de Passagem dis-
cutiram estratégias e 
cronograma de ações 
em torno à população 
de rua.

Esse foi o segun-
do encontro entre as 
pastas e, agora, foi de-
finido um cronograma 
fixo de abordagens se-
manais que serão reali-
zadas todas as terças e 
quintas-feiras, durante 
o dia, com as partici-
pações do CREAS – 
Centro de Referência 
Especializado de As-
sistência Social – e da 
Casa de Passagem. Já 
as abordagens notur-
nas acontecerão quin-
zenalmente às quartas-

-feiras, a partir das 23 
horas, com apoio da 
GCM.

Durante as abor-
dagens, as equipes es-
tarão com uma van que 
ficará disponível para 
o transporte de pesso-
as que não residam no 
município, de forma 
voluntária, para suas 
cidades de residência.

“P re t endemos 
em breve envolver 
também a secretaria de 
Saúde nesse trabalho, 
por meio do CREAD/
CAPS-AD – Centro de 
Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas, já que 

há uma pre-
o c u p a ç ã o 
com os cui-
dados dessa 
população, 
m a r c a d a 
por questões 
como a de-
pendênc ia 

do álcool e outras dro-
gas”, ressaltou Marcio 
Candido, secretário 
de Assistência Social. 
“Também vamos cha-
mar em breve uma 
reunião aberta com a 
sociedade civil que já 
atua com a população 
de rua, para sincroni-
zar as ações e organi-
zar uma rede de apoio, 
proteção e retaguarda”, 
complementou.

Além de Candi-
do, estiveram na reu-
nião o secretário-ad-
junto, Anderson Paiva, 
bem como o secretário 
de Segurança, Edilson 
Ramos de Oliveira, a 
comandante da Guarda 
Civil Municipal, Patrí-
cia Ferreira do Ama-
ral, a coordenadora 
do CREAS – Marina 
Gregorio  –  e o coor-
denador da Casa de 
Passagem, Romerson 
de Oliveira.



 Noroeste
New

s
03/03/2021

Happening 
News

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br

MTB 0066202

-09-

Desfile de encerramento da 
coleção primavera verão do 
Espaço Cerejinha, além de 

maravilhoso, foi um sucesso. 
Os modelos receberam 

treinamento, orientações e dicas 
de passarela da modelo e digital 

influencer Keytth Marques, 
e arrasaram com os looks 

exclusivos do Espaço Cerejinha.
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Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político
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PEC da Impunidade
“Para que escolher o 

caminho do crime se há 
tantas maneiras legais de

 ser desonesto?” 98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Tente dar mais atenção às pessoas com quem 
convive sempre. As estrelas favorecem as relações sérias 
e estáveis. Nº da Sorte 30. 

 Tudo que conseguir será por seu empenho. No 
final de semana, há risco de perda, insegurança e atritos. 
Não dê sopa ao azar! Nº da Sorte 31.

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

 Seu coração estará mais generoso do que 
nunca com o gato e com a família. Mas cuidado para não 
gastar demais, ok? Nº da Sorte 32.

 Não se deixe abater pelos obstáculos: mostre 
do que é capaz”! A atenção de um romance secreto pode 
falar alto: reflita! Nº da Sorte 29.

 Há boa chance de quebrar a distância que 
existe entre você e sua alma gêmea. Afaste o desânimo e 
aproveite! Nº da Sorte 15.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

 O clima em família será delicioso. No convívio 
com sua alma gêmea, abrir-se ao diálogo será fundamental, 
ok? Nº da Sorte 07.

 Encare os problemas: é uma boa semana para 
tomar decisões. No amor, um passeio só a dois promete ser 
tudo de bom! Nº da Sorte 46.

 A paixão estará no auge e o romance vai fluir 
super bem, seja um namoro sério ou um lance recente. É 
só curtir! Nº da Sorte 10.

 Não tenha medo da concorrência: mostre do 
que você é capaz e arrase! No amor, você fará tudo para 
agradar. Nº 18.

 Novidades prometem agitar o clima em casa. 
No final de semana, tente esquecer o passado e tire um 
tempinho só para você. Nº da Sorte 19.

 Bom período para estar ao lado de pessoas 
queridas. O clima com seu príncipe será de puro alto-astral. 
É só curtir! Nº da Sorte 10.
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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

CHÁCARA 2880m²/ 
R$ 150MIL/ PEGORE-
LLI/ ótimo local/ px nova 
rodovia/ Cel/Zap 98187 
8636

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

(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

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO
CENTRO AUTOMOTIVO B P LTDA, CNPJ 
08.883.186/0001-86, COM SEDE SOCIAL EM 
Caraguatatuba-SP, na Avenida José Herculano, 
5437, Porto Novo, CEP.: 11.667-000, comunica 
o extravio da Impressora Fiscal (ECF) Marca 
Bematech, modelo MP-2100 TH FI, conforme 
Boletim de Ocorrência 93078/20213078/2021 
do dia 15/01/2021.

JUÍZO DE DIREITO DO FORUM DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP.
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS, INCERTOS E DESCON-
HECIDOS COM PRAZO DE 20 DIAS - PROC. nº 1003798-
74.2014.8.26.0126 o Dr. AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR, 
Mm. Juiz de Direito do Fórum da Primeira Vara Cível da Comarca 
de Caraguatatuba-SP., na forma da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem, ou dele conhe-
cimento tiverem, que perante este Juízo, foi requerida uma ação 
de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por RON-
ALDO DE SOUZA PINTO e outros, referente a um imóvel na 
Zona Urbana, situado na Rua Pedro Leandro, 46, Bairro Massa-
guaçu, município de Caraguatatuba-SP., com área de 1.159,61m² 
(mil, cento e cinqüenta e nove metros quadrados e sessenta e 
um centímetros), fazendo divisas e confrontações com as pro-
priedades de Dourazete Adolfo de Paula, Benedito Graça e sua 
esposa, Espólio de Juvenal Alves Vianna Júnior e Luiz Fernando 
Duccini, conforme planta e memorial constante dos autos. OB-
JETIVO: Para contestarem a ação em 15 (quinze) dias a contar 
da data em que findar o prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão  verdadeiros os 
fatos narrados na inicial, art. 285 – 2ª parte do C.P.C. e, para 
que chegue ao conhecimentos de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital o qual será afixado no 
local de costume e publicado na forma da lei. Caraguatatuba, 11 
de janeiro de 2.020.
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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

JD TERUMÃ VAGA 
R$ 110MIL/ 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar2/ 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/ aga gar/ creci 
80169-F/ R$ 195 Mil/ 3883-
4840

CHÁCARA 2880m²/ R$ 
150MIL/ PEGORELLI/ óti-
mo local/ px nova rodovia/ 
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

CASA NOVA GAIVOT-
AS - 220 mil c/2 dor/ quin-
tal/ ótimo imóvel/ pronto 
pra morar/ Cod 1410/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

APTO. MARTIN DE SÁ 
- 3 dor/ 2 suítes/ 2 vagas/ 
320 mil – cod 1405/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

BCO ALTO R$ 45MIL/ 
LOTE 125m²/ ótimo local/ 
px mercado/ escolas/ ôni-
bus/ 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 – 240 
mil 2 dorm. c/ 1 suíte/ 
churras/ quintal/ Ex-
celente oportunidade! 
Cod 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

LOTES PEGORELLI 
R$ 30MIL/ 150m² FACILI-
TA/ R$/15mil entrada e 30 
parcelas de R$/500,00/ 
OCASIÃO/ Cel/Zap  
981878636

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

SÍTO 3 ALQ PEGORELLI 
LINDO/ casa 3 dorm/ 2 
casas hospedes/ salão/ 
piscina/ churrasq/ 3 lagos/ 
R$ 1.500.000, ac imóvel/ 
Cel/Zap 98187 8636

APTO. MASSAGUAÇU- 
1 dor/ sala/ garagem/ 
185 mil - cod 1395/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

CASA COND. MAS-
SAGUAÇU 2 dor/ coz. 
americana/ Novo! 220 
mil/ cod 1386/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J 

CASA NOVA PALMEI-
RAS - 2 dor/ 1 suíte/ 
250 mil/ ac. financ./ 
Otima oportunidade! 
Cod 1366/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

TERRENO MARTIN 
DE SÁ - 300m²/ murado 
e aterrado/ próx. à praia 
– 235 mil cod 1344/ (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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AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


