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A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Delivery
Centro - 3883-1921 (Av. da Praia)
Massaguaçu - 3884-1386
(12) 99640-0158

Site - http://www.noroestenews.com.br

Antonio Carlos se encontra com
pré-candidatos no Ilha Morena
Novo Plano de Contingenciamento
da Prefeitura de Caraguatatuba
Alistamento militar de jovens nascidos
em 2002 termina no dia 30 de setembro

Adote o Verde de
Caraguatatuba conta
com apoio de empresas
para conservação de praças,
parques e áreas verdes
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“Guardiões do Crivella”

Um atentado à democracia e ao estado de direito
Não vou aqui discutir as atitudes
da Globo nem tão pouco sua linha editorial, mas sem dúvidas seu trabalho
ao divulgar o que de pior acontece em
nosso País tem tido um papel relevante
na defesa da democracia e do estado de
direito. Direito esse previsto em nossa
lei maior, a constituição, que garante a
todos a manifestação de ideias e da informação.
Como se não bastasse ter seis
de seus ex-governadores envolvidos
em atos de corrupção, o Rio de Janeiro agora padece da gestão desastrosa
de seu prefeito, que em vários setores,
consegue piorar a situação ainda mais.
Além de o cidadão não ter um bom
atendimento nas clínicas e hospitais
do município, Marcelo Crivella teve a
ideia estupida de criar uma tropa para
impedir que os cariocas denunciem à
imprensa o caos da saúde. São eles os
chamados “Guardiões de Crivella”.
Atitude que a nós, mais idosos,
reporta aos negros dias da ditadura militar dos anos 60. Atitude essa que ainda
nos remete aos sombrios dias do século
passado, onde ditaduras como de Adolf
Hitler e Benito Mussuline, aterrorizaram e massacraram milhares de seres
humanos e condenaram suas nações a
dias de extrema pobreza e sofrimento.
A onda de extremismo, manifestada nos últimos anos por políticos e
que encontra ressonância em parte de
nossa população, acende um alerta que
deve ser observado e percebido pela
maioria para que aqueles anos de verdadeiro terror não voltem a acontecer.
Conhecer a história e interpreta-la se faz necessário para que possamos, aprendendo com ela, evitar que
tornem a acontecer.
Por sorte ainda temos instituições fortes que agindo com rapidez têm
evitado o pior.
Com mais uma repercussão internacional, negativa ao nosso País, a
excelente reportagem exibida nos telejornais da TV Globo, que flagrou uma
gangue de servidores, não concursa-

dos da Prefeitura, tentando atrapalhar
repórteres que faziam entrevistas com
pacientes que não conseguiram atendimento. Funcionários que agindo como
milícias do poder chegavam a ganhar
dezenove mil reais por mês.
Assim, o clima de intimidação à
imprensa, própria de ditadores, sai da
esfera federal, onde o presidente Bolsonaro volta e meia xinga ou ameaça
jornalistas, como se isso fosse muito
normal, e chega ao nível paroquial.
Como diz o jornalista Chico Alves:
“Crivella talvez seja o primeiro
ditador municipal da história da humanidade. É uma espécie de Odorico Paraguaçu da vida real.
Nesse ano em que tenta a reeleição, no lugar de ouvir os cidadãos que
reclamam da falta de funcionários, de
medicamentos e de recursos na rede
municipal de saúde, o prefeito do Rio
preferiu se cercar de guardiões que
fazem trabalho de intimidação semelhante às milícias. Não só visando a
imprensa e os pacientes, mas também
os servidores da área de saúde, que não
podem denunciar as péssimas condições de trabalho. As consequências da
matéria foram imediatas. O Ministério
Público do Rio começou uma investigação sobre o caso, a polícia cumpriu
mandados de busca e apreensão contra
três integrantes do grupo e vereadores
fizeram novo pedido de impeachment
contra o prefeito.
O episódio revela duas coisas
importantes: por trás do olhar sonolento e da voz pastosa de Crivella, que dá
impressão que ele é um homem cheio
de compaixão, está na verdade um espírito autoritário. A outra revelação:
quando o gestor público tenta impedir
que a imprensa mostre o seu trabalho,
está praticamente admitindo que sua
administração é ruim. Ao botar na rua
os guardiões, Crivella faz uma confissão pública de que sua gestão na área
de saúde é um desastre”.
Acorda Brasil!
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Dica de Saúde

por Luciana Fadel Locatelli Lobato

Diabetes do Pé Diabético

Vamos falar sobre os tipos de Diabetes um número expressivo de complicações do Pé
e a prevenção do Pé Diabético para evitar le- Diabético.
sões e amputações traumáticas.
Alguns números sobre o Pé Diabético:
SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) 2019Tipos de Diabetes Miellitus
2020
* 85% das amputações de membros inDiabetes tipo 1 em algumas pessoas,
o sistema imunológico ataca equivocadamente feriores em pessoas com Diabetes Mellitus são
as células beta. Logo, pouca ou nenhuma insu- precedidas de ulcerações, sendo os seus princilina é liberada para o corpo. Como resultado, pais fatores de risco a neuropatia periférica, as
a glicose fica no sangue, em vez de ser usada deformidades no pé e os traumatismos.
* Complicações do Pé Diabético são
como energia. Esse é o processo que caracteriza o Tipo 1 de diabetes, que concentra entre 5 e responsáveis por 40% a 70% do total de ampu10% do total de pessoas com a doença. O Tipo tações não traumáticas de membros inferiores
1 aparece geralmente na infância ou adoles- na população geral.
* Aproximadamente 20% das internacência, mas pode ser diagnosticado em adultos
ções
de
indivíduos com DM são decorrentes
também. Essa variedade é sempre tratada com
de
lesões
nos membros inferiores.
insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas, para ajudar a controlar
Alterações de pele mais comuns:
o nível de glicose no sangue.
Algumas condições de pele são encontradas
durante
a avaliação do Pé Diabético,
Diabetes tipo II o Tipo 2 aparece
predispondo
ao
surgimento de ferida e ouquando o organismo não consegue usar adetras
complicações,
tais como: CALOSIDAquadamente a insulina que produz; ou não
DES,
ALTERAÇÕES
NAS UNHAS E PELE
produz insulina suficiente para controla a taxa
SECA.
de glicemia. Cerca de 90% das pessoas com
diabetes têm o Tipo 2. Ele se manifesta mais
frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. Dependendo da gravidade, ele pode ser controlado com atividade
física e planejamento alimentar. Em outros
casos, exige o uso de insulina e/ou outros medicamentos para controlar a glicose.
Diabetes Gestacional pode ocorrer durante a gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças
em seu equilíbrio hormonal. A placenta, por
exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo
corpo. O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar este
quadro. Em algumas mulheres, entretanto, este
processo não ocorre e elas desenvolvem um
quadro de diabetes gestacional, caracterizado
pelo aumento do nível de glicose no sangue.
Quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose ainda no ambiente intrauterino,
há maior risco de crescimento excessivo (macrossomia fetal) e, consequentemente, partos
traumáticos, hipoglicemia neonatal e até de
obesidade e diabetes na vida adulta.
Pé Diabético
O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do paciente com Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências
podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções até
amputações de membros inferiores. O exame
periódico dos pés propicia a identificação precoce o tratamento oportuno das alterações encontradas, possibilitando assim a prevenção de

A importância do auto cuidado
Orientações para o auto cuidado no Pé
Diabético – prevenindo feridas
* Realize inspeção diária dos pés, incluindo a área entre os dedos.
* Realize higiene dos pés, seguida a secagem entre os dedos.
* Cuidado com a temperatura da água,
deve estar inferior à 37°.
* Nunca andar descalço.
* Use sempre meias sem costura, branca e
de algodão.
* Nunca usar chinelos, de preferência calce
sapatos próprios para diabéticos.
* Compre seus sapatos no final da tarde (já
que os pés costumam inchar ligeiramente ao
longo do dia)
* Use sempre cremes hidratantes, porém
nunca entre os dedos.
* Corte sempre as unhas em linha reta,se
não puder fazer preocure um profissional de
podologia.
* Não utilize agentes químicos ou emplastos para remover calos.
* Exercite-se regularmente
* Procure imediatamente sua unidade de
saúde se uma bolha, corte, arranhão ou ferida
aparecer.
A prevenção de lesões evitam que os
casos se agravem ou que necessitem de amputações, tomar os medicamentos em horários
certos, fazer a dosagem da glicemia, atividades
físicas e uma alimentação saudável fazem parte do contexto da doença.
A família tem um papel muito importante para auxiliar os cuidados com o portador
da diabetes.
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Caraguá retorna as aulas em 2021
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, decidiu retornar aulas presenciais
somente em 2021.
A decisão foi anunciada na noite de ontem
(27/08) pelo prefeito Aguilar
Junior pelas redes sociais,
após tomar conhecimento do
resultado da Consulta Pública promovida pela Secretaria Responsáveis” que preen- com o retorno das aulas esse
de Educação de 11 a 21 de cheram os dados da Consul- ano; 8,3% não decidiram e
agosto.
ta Pública, 88,2% opinaram apenas 3,7% opinaram serem
pelo não retorno das aulas favoráveis ao retorno.
Foram disponibilizapresenciais; 5,5% não soudas duas categorias de quesCom a decisão, as
tionários: “Pais e Respon- beram opinar e apenas 6,3% aulas na rede municipal de
sáveis” e “Funcionários”, eram favoráveis ao retorno. ensino permanecem de foreducadores e profissionais
ma remota (para aqueles que
A pesquisa com possuem internet) e impressa
ligados à rede municipal de
“Funcionários” obteve 1.561 para os alunos que não conensino.
respostas, onde 88% dos seguem acessar a rede munDos 6.498 “Pais e funcionários não concordam dial de computadores.

60 médicos e enfermeiros da rede
municipal de saúde recebem capacitação
para diagnosticar pré-natal de alto risco
De janeiro a julho
deste ano, o Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) de Caraguatatuba,
realizou 2.652 consultas com
gestantes
diagnosticadas
com gravidez de alto risco.
Até o momento, 1.647 grávidas com pré-natal de alto
risco, realizam acompanhamento no local.
Para tornar o diagnóstico de pré-natal de alto risco
mais preciso, 60 profissionais, entre médicos e enfermeiros das Unidades Básicas
de Saúde (UBS), recebem
treinamento, ministrado por
um médico obstetra.

O objetivo é detectar
o diagnóstico mais rápido,
quanto à classificação de alto
risco na gravidez e oferecer
o melhor atendimento às
gestantes. O pré-natal de alto
risco é identificado quando
a gestante tem uma doença

prévia; quando a gravidez
oferece risco para a mãe e
para o bebê, ou quando o
bebê recebe diagnóstico de
má formação.
Endereço - Avenida
Dr. Arthur da Costa Filho,
2138 - Sumaré.
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Antonio Carlos se encontra com
pré-candidatos no Ilha Morena

O ex-prefeito de
Caraguatatuba, Antonio
Carlos da Silva, participou
de um encontro com os
pré-candidatos a vereadores, que integrarão a base
de apoio ao PSDB nas disputas eleitorais deste ano.
O encontro, que aconteceu
na noite de sábado (29/08)
na sede do Clube Ilha Morena, no bairro Morro do
Algodão, contou com a
presença dos mais de oitenta pré-candidatos, do
Respondeu também
prefeito de São Sebastião, a dúvidas e fez uma ampla
Felipe Augusto, e sua esexplanação sobre a situaposa, a primeira-dama,
ção legal do ex-prefeito
Michelli Veneziani.
Antonio Carlos, também
pré-candidato, esclarecenDurante o encontro
o advogado de campanha, do que o mesmo deverá
Dr. Macelo Paiva, orien- registrar sua candidatura
tou os pré-candidatos so- após as convenções e que
bre o calendário eleitoral nada o impede.
que deverá ser cumprido,
inclusive após as eleições,
como a prestação de contas e sobre o que poderia
ou não ser praticado pelos
mesmos, seguindo sempre a legislação eleitoral e
normas para o atual pleito.

Já o ex-prefeito deu
as boas-vindas a todos, falou sobre suas realizações
em seus quatro mandatos
e os motivos que o levam
a ser candidato mais uma
vez.

O prefeito de São
Sebastião Felipe Augusto,
também pré-candidato na
cidade vizinha, destacou
as qualidades de Antonio
Carlos e sua importância
na vida pública da região.
Sua filha Michele
Veneziane emocionou o
pai falando sobre o orgulho que tem do pai e de
todas as suas conquistas.
“Estou aqui para falar que
é muito bom ser sua filha,
muito bom ter um exemplo como o seu dentro de
casa. Tenho muito orgulho
de você e tento seguir os
seus passos”, disse.
O evento que reuniu
aproximadamente
200 pessoas e terminou
por volta das 22:00 horas
foi organizado respeitando todos os protocolos de
segurança contra o novo
Corona-virus, com o devido distanciamento entre
os participantes, obrigatoriedade do uso de máscara
e álcool em gel.
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Notícias da Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Vereadores aprovam projeto que proíbe
afixação de informativo publicitário
Na noite desta terça-feira, 01 de setembro, durante a 31ª sessão ordinária
de 2020, foi aprovado por
unanimidade o projeto de lei
19/20 que proíbe a afixação
de qualquer tipo de informativo publicitário em logradouros públicos e dá outras
providências.
A proposta, que tem
como objetivo preservar o
visual paisagístico na cidade, contou com uma emenda, que modifica a ementa,
que passa a ter a seguinte
redação: “Fica proibida a afixação de qualquer tipo de

informativo publicitário nos
abrigos para passageiros de
ônibus, bem como qualquer
outra modalidade de promoção”.
Segundo a justificativa do projeto, é comum ver
propagandas
particulares
colocadas em local público,
através de cartazes, faixas,
panfletos ou de outras modalidades de promoção.
Já a emenda foi criada, pois há outras legislações
que tratam do assunto, porém os pontos de ônibus não
estavam contemplados.
Também na pauta, o

projeto de lei 21/20, que
dispõe sobre a criação do
Fundo Especial do Bombeiro – FEBOM e dá outras
providências, foi adiado
por tempo indeterminado a
pedido do líder do prefeito,
para correções.
As sessões estão
acontecendo por meio de
videoconferência e são
transmitidas ao vivo pela
internet, através do site:
w w w. c a m a r a c a r a g u a .
sp.gov.br, pelo facebook e
aplicativo oficial da Câmara Municipal e pelo youtube.

REQUERIMENTOS APROVADOS NA
31ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020
quer do Executivo informações sobre a pavimentação e
colocação de guias e sarjetas
no bairro Balneário dos Golfinhos.

Requerimento nº 271/20 – Requer do Executivo informações
sobre a instalação de lombadas
em ruas do “Condomínio Caraguá 2”.

Requerimento nº 266/20 – Requer do Executivo informaRequerimento nº 261/20 – Re- ções sobre a viabilidade de se
quer do Executivo informa- ampliar o número de escolas
ções sobre a viabilidade da municipais de período integral.
manutenção dos pisos intertravados de concreto as margens Requerimento nº 267/20 – Reda Rodovia SP55 da Orla da quer do Executivo informaPraia do Massaguaçu que está ções sobre a extinção da Taxa
desmoronando.
Condominial dos Residenciais
“Nova Caraguá” e “Getuba” e
Requerimento nº 262/20 – Re- da oferta de serviços públicos
quer do Executivo informa- nos locais.
ções sobre a viabilidade de
um projeto de revitalização do Requerimento nº 268/20 –
Campo de Futebol do Bairro Requer do Executivo inforJaraguazinho.
mações sobre os funcionários
comissionados e efetivos que
Requerimento nº 263/20 – Re- deixaram seus cargos para
quer do Executivo informa- concorrer as eleições.
ções sobre a viabilidade de um
projeto de revitalização e lim- Requerimento nº 269/20 – Repeza do Rio Santo Antonio no quer do Executivo informaBairro Rio do Ouro.
ções sobre a urbanização e
iluminação da área situada emRequerimento nº 264/20 – Re- baixo da ponte do Porto Novo.
quer do Executivo informações sobre as ações nos abri- Requerimento nº 270/20 – Regos de ônibus do município de quer do Executivo informaCaraguatatuba/SP.
ções sobre a destinação das
verbas das festas oficiais do
Requerimento nº 265/20 – Re- município.

Requerimento nº 272/20 – Requer do Executivo informações sobre recapeamento da
Rua José Geraldo da Silva Filho, Bairro Pegorelli.

Requerimento nº 260/20 – Requer do Executivo informações sobre a viabilidade de
pavimentação e extensão de
Rede de Iluminação pública
na Rua Circular na Ilha do Sol,
Bairro Rio do Ouro.

Requerimento nº 273/20 – Requer do Executivo informações sobre a pavimentação da
Av Herman Pereira de Faria,
no Bairro Massaguaçu.
Requerimento nº 274/20 – Requer do Executivo informações
sobre a implantação de rede de
esgoto no bairro Golfinho.
Requerimento nº 275/20 – Requer do Executivo informações sobre a inauguração da
UBS do Jardim Gaivotas.
Requerimento nº 276/20 – Requer do Executivo informações sobre a viabilidade da instalação de Wi-Fi livre na praça
em frente a UBS do Tinga.
Requerimento nº 277/20 – Requer do Executivo informações sobre a viabilidade da
instalação de lombadas na Av
Prudente de Moraes, Poiares.
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Novo Plano de Contingenciamento
da Prefeitura de Caraguatatuba

02de
denovembro
setembro de 2018
2020
08

- -04
05- -

“Dispõe sobre o novo Plano de Contingenciamento de
Despesas, no âmbito da Administração Pública Municipal
Direta e Indireta de Caraguatatuba, e dá outras providências”.
Art. 1º Este Decreto dispõe
acerca do novo plano de
contingenciamento das despesas da Administração Pública
Ano III - n 363 - 01 de setembro de 2020 2 Diário Oficial
Eletrônico de Caraguatatuba
Municipal Direta e Indireta de
Caraguatatuba em decorrência das medidas adotadas para
enfrentamento da pandemia
do novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 2º Fica determinado o contingenciamento das despesas da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Caraguatatuba, instituindo o NOVO
PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS,
com o objetivo de promover
ações que reduzam gastos públicos.
Art. 3º Fica determinada a
adoção das medidas abaixo, a
serem implementadas inicialmente a partir de 30 de agosto
de 2020 até 31 de outubro de
2020.
I - contingenciamento da aquisição de materiais de consumo
e permanentes, salvo aqueles
extremamente necessários e
os de necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e para
atendimento de outras atividades essenciais, relacionados a
medidas de prevenção ao COVID-19;
II - racionalização na liberação
dos materiais de almoxarifado;
III - racionalização do consumo
de água, energia elétrica,
telefonia (fixa e móvel) e correios;
IV - limitação do gasto com
combustível a no máximo 80%
(oitenta por cento) do valor realizado no mesmo período no
exercício de 2019, exceto para
os veículos da Secretaria
Municipal de Saúde e para atendimento de outras atividades
essenciais por outros órgãos da
Administração Municipal;
V - suspensão da locação de
novos imóveis para funcionamento das Secretarias e demais
Órgãos, exceto as celebrações
de novos contratos em virtude
de encerramento do prazo anterior;
VI - suspensão e não implantação de novos projetos que resultem em aumento de despesa,
salvo situações extraordinárias
e projetos necessários, a crité-

rio do Chefe do Executivo;
VII - suspensão de nomeações
de novos servidores, exceto
para cargos da Secretaria Municipal de Saúde ou nas hipóteses admitidas pela Lei Complementar Federal nº 173/2020;
VIII - vedação quanto à abertura de novos concursos e
processos seletivos e suspensão
daqueles que estão em
andamento, salvo nas hipóteses
expressamente autorizadas pelo
Chefe do Executivo;
IX – vedação de autorização e
pagamento de horas extras,
exceto para atendimento a serviços públicos essenciais e outros expressamente autorizados
pelo Chefe do Executivo;
X – suspensão da antecipação
do pagamento do décimo terceiro salário aos servidores;
XI - suspensão da conversão de
parte de férias em pecúnia dos
servidores e empregados públicos, prevista no artigo 159,
da Lei Complementar Municipal nº. 25, de 25 de outubro de
2007, e no artigo 8º, parágrafo
único, da Medida Provisória nº
927,
de 22 de março de 2020, exceto os requerimentos apresentados anteriormente à Secretaria
Municipal de Administração,
se houver disponibilidade orçamentária e financeira;
XII - suspensão da concessão
de gratificações para servidores
públicos, inclusive em razão de
nomeação para participação na
Comissão do Concurso Público
da Guarda Civil Municipal,
da Comissão de Coordenação
do Processo de Avaliação da
Progressão Funcional dos Profissionais do Magistério, da
Comissão Especial responsável pela remoção de uma para
outra unidade de ensino e processo de atribuição de classes
e/ou aulas na rede municipal
de ensino e demais Comissões
custeadas pela Administração
Pública Municipal;
XIII - suspensão de novas cessões de pessoal para outros órgãos, salvo se não houver ônus
para a Prefeitura;
XIV - suspensão da celebração
de aditivos, acordos, ajustes ou
reajustes que acarretem aumento de despesas, salvo expressa
autorização do Chefe do Executivo;
XV - suspensão dos contratos
de serviços não essenciais ou

que tiveram suas atividades paralisadas, sem prejuízo dos
contratos que já estão suspensos;
XVI – redução em 30% (trinta
por cento) da carga horária e do
valor da bolsa-auxílio ou outra
contraprestação financeira em
relação aos projetos financiados pelo FIDA, pela oficina da
FUNDACC e demais programas e projetos custeados pela
Administração Municipal, com
comprovação da prestação do
serviço e pagamento proporcional destes.
Art. 4º O contingenciamento de
que trata o artigo 2º deste
Decreto não recairá sobre as
despesas:
I – da Secretaria Municipal de
Saúde, notadamente referente
ao enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19);
II – de programas de trabalho
relacionados ao enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19);
III – derivadas de recursos vinculados; e,
IV – decorrentes de obrigações
assumidas até a data de
publicação deste Decreto.
Art. 5º Ficam os titulares e dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal autorizados a adotar
medidas excepcionais necessárias à racionalização de serviços, com vistas à redução de
despesas.
Art. 6º Em caso de necessidade excepcional, as despesas,
abrangidas ou não pelo artigo
3º deste Decreto, deverão ser
submetidas à aprovação expressa do Chefe do Executivo
para sua realização. Parágrafo
único. O disposto no caput deste artigo não afasta a necessária
observância de que os serviços
essenciais deverão ser mantidos em atenção à continuidade
e eficiência da
Administração Pública Municipal, sem prejuízo das medidas
já adotadas anteriormente.
Art. 7º Este Decreto entra em
vigor a partir do dia 30 de agosto de 2020, devendo ser providenciada a sua publicação,
produzindo efeitos até 31 de
outubro de 2020, podendo ser
prorrogado por até 60 (sessenta) dias, caso seja necessários a
permanência das medidas para
prevenção do contágio pelo Covid-19.

Polícia

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Dupla é presa por
tráfico de drogas em
Caraguatatuba
Em patrulhamento
pelo bairro Sumaré, na noite
de sexta-feira (28), policiais da
Polícia Militar prenderam um
jovem de 19 anos e apreenderam um adolescente de 12 que
tentaram fugir para um matagal ao perceberem a presença
da polícia.
Ambos foram abordados e com eles foram encontrados 367 unidades de cocaína
a vácuo, 39 unidades de crack
e 02 celulares.
Homem é preso por
tráfico em São Sebastião
Na tarde do último
sábado (29), um homem de 20
anos foi preso por tráfico de
drogas em Boiçuganga, costa
sul da cidade.
Após denúncia, uma
equipe da Polícia Militar se
dirigiu ao local, onde se deparou com um indivíduo que ao
perceber a presença policial
empreendeu fuga, mas acabou
detido pelos policiais que em
busca pessoal encontraram 480
pedras de crack, 32 porções de
maconha e R$ 90,00 em dinheiro.
Em entrevista, o
jovem que já possuía condenação pelo mesmo crime,
confessou realizar o tráfico,
informando inclusive que na
residência em que estava havia
mais R$130,00 em dinheiro e 2

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

aparelhos celulares, o que foi totalizando 121 pessoas aborconstatado pela equipe.
dadas; 36 adolescentes abordados; 13 estabelecimentos
Preso em Ubatuba
comerciais fiscalizados e 10
procurado por estupro
notificados; 13 veículos visNa noite do último toriados e 02 removidos ao
sábado (30), uma equipe da páteo; 12 motocicletas vistoPM que realizava patrulha- riadas e 01 removida ao páteo
mento no bairro Sesmaria, e por fim elaborados 19 Auto
avistou um indivíduo de bici- Infração de Trânsito.
cleta em atitude suspeita, momento em que foi realizada a Dupla e presa por tráfico
abordagem.
em Caraguatatuba
Em busca pessoal
Na noite da última
ao jovem de 18 anos, nada de quinta-feira (27), equipes deailícito foi encontrado, porém Força Tática e da Rocam, duao pesquisar seus anteceden- rante operação conjunta pelos
tes criminas via COPOM foi bairros Benfica e Rio do Ouro,
constatado tratar-se de procu- receberam informações de que
rado pela justiça pelo crime de dois indivíduos armados em
estupro de vulnerável.
uma motocicleta estariam realizando o abastecimento de
Combate ao “fluxo/
drogas nos pontos de venda do
rolezinho acontece mais tráfico.
uma vez em Caraguá
As equipes então iniNo último final de ciaram um patrulhamento com
semana (28, 29 e 30), a Polí- vistas a localizar os indivíduos
cia Militar juntamente com o que apesar de tentarem emprePoder Público Municipal de ender fuga, acabaram por ser
Caraguatatuba realizou mais abordados.
uma vez, operação em combaEm busca pessoal,
te aos fluxos/rolezinhos e uso com o garupa foi encontrado
de máscaras. O resultado foi um revólver calibre 32 com 05
positivo na Prevenção Crimi- munições e com o condutor foi
nal.
encontrada uma sacola contenCom o emprego total do diversos entorpecentes.
nos 03 dias de 32 policiais miForam apreendidos
litares, 17 viaturas com o apoio além da arma, 185 eppendorfs
do Conselho Tutelar, Vigilân- de cocaína 0,272 kg, 67 bucia Sanitária, Trânsito Munici- chas de maconha 0,90 kg, 174
pal, Comunicação, e Fiscaliza- eppendorfs de Crack 0,154
ção do Comércio, o resultado Kg, 01 Celular e 01 Motocifoi extremamente significativo cleta Honda/Twister.
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Adote o Verde de Caraguatatuba conta
com apoio de empresas para conservação
de praças, parques e áreas verdes

Cuidar do que é de todos. Esse é o objetivo do Programa Adote o Verde em Caraguatatuba. Com a parceria de
9 empresas, o município conta
com o apoio para conservação e manutenção de praças,
parques, canteiros centrais e
áreas verdes, além de melhorar as condições de uso dos
espaços públicos e entornos,
priorizando a recuperação
da paisagem urbana e a

manutenção da biodiversidade existente de acordo
com o Decreto 841/2018.
Em contrapartida, as empresas são autorizadas
a instalar uma placa de
publicidade no local que
adotou.
Como adotar um
espaço: As empresas interessadas em participar,
devem procurar a Secre-

taria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca para
apresentar a documentação, carta de intenção e
um projeto detalhado do
que será feito na área. A
partir disso, será feita uma
avaliação dos pedidos de
acordo com a proposta
de execução da empresa.
Mais informações pelo telefone (12) 3897-2530.

Live em comemoração ao Dia da
Independência 7 de setembro

Em virtude do momento que o mundo está
vivendo por causa do
Novo Coronavírus (Covid-19), e atendendo as
autoridades
sanitárias
que recomendam que não
ocorram aglomerações,
a Prefeitura Municipal
de Caraguatatuba informa que a cerimônia de
hasteamento da Bandeira
Nacional Brasileira, em
comemoração ao Dia da
Independência - 7 de setembro, será transmitida
pelo canal oficial da Prefeitura no Youtube.

O ato cívico contará
com uma breve cerimônia
na presença de autoridades
municipais. Convidamos
a todos que acompanhem
a transmissão, a partir das

8h, segunda-feira, dia 7 de
setembro.
Assista em: www.
youtube.com/channel/
UCH84Ukn-PabhE7vhXxhPUDw
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Alistamento militar de jovens nascidos
em 2002 termina no dia 30 de setembro

Os jovens de Caraguatatuba do sexo masculino, nascidos em 2002,
devem fazer o alistamento militar até o dia 30 de
setembro (quarta-feira).
Todo brasileiro do sexo
masculino que completa 18 anos é obrigado a
se alistar nas Forças Armadas pelo site https://
www.alistamento.eb.mil.
br/index.action. Para o
nº 64.959, de 04 de maio
cadastro online, é necesde 2020). O atendimensário apenas, o CPF, RG,
to presencial no período
e-mail e telefone.
do distanciamento social
para evitar a proliferação
O alistamento milida Covid-19, é de seguntar obrigatório encerraria
da a sexta-feira, das 9h às
no dia 30 de junho, como
12h. Mais informações
ocorre regularmente, mas
pelo telefone (12) 3882o prazo foi estendido para
6006 (dias úteis) e pelo
30 de setembro devido ao
e-mail jsm077@gmail.
enfrentamento da pandecom.
mia da Covid-19. A medida foi regulamentada
Em 2020, a expecpelo Decreto nº 10.384,
tativa do Ministério da
de 28 de maio de 2020,
Defesa é que quase dois
assinado pelo presidente
milhões de jovens reada República, Jair Meslizem o alistamento. É
sias Bolsonaro e o minisnecessário pagar a multa
tro da Defesa, Fernando
de R$ 4,60 (reajustada triAzevedo e Silva, publimestralmente) para cada
cado na edição do Diário
ano de atraso no alistaOficial da União do dia
mento.
29 de maio.
Os jovens nascidos
antes de 2002, que ainda
não fizeram o alistamento, têm o ano inteiro para
procurar a Junta de Serviço Militar, no Sumaré
(utilizando máscara conforme os Decretos Municipal nº 1.249, de 28 de
abril de 2020, e Estadual

associação oficial; assinar contrato com o Governo Federal, Estadual,
dos Territórios ou Municípios; prestar exame ou
matricular-se em qualquer estabelecimento de
ensino.
Também não poderá obter carteira profissional, registro de diploma
de profissões liberais,
matrícula ou inscrição
para o exercício de qualquer função e licença
de indústria e profissão;
inscrever-se em concurso
para provimento de cargo
público; exercer, a qualquer título, sem distinção
de categoria ou forma
de pagamento, qualquer
função pública ou cargo público, eletivos ou
de nomeação; e receber
qualquer prêmio ou favor
do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou
Municípios.

O brasileiro que
não se alistar no prazo
previsto estará em débito
com o Serviço Militar e
não poderá obter passaporte ou prorrogação de
sua validade; ingressar
A Junta de Serviço
como funcionário, em- Militar de Caraguatatuba
pregado ou associado em fica na Rua Taubaté, 520
- instituição, empresa ou – Sumaré.
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Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

O Rotary Club de Caraguatatuba e a Casa da Amizade de
Caraguatatuba realizaram em conjunto, por videoconferência, a
solenidade de posse do Conselho Diretor 2020 – 2021 no
último dia 28 de agosto. Sucesso para a nova Diretoria.
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

CHAME
CHAME

98128-7496

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
(12) 3887-4000
99106-7775

Afaste o desânimo e enfrente os desafios com
firmeza. Na paixão, discrição e privacidade serão essencial!
Nº da Sorte 16.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Perguntar não Ofende:
Qual a diferença
de Bolsa Familia
e Renda Brasil?”

Não se surpreenda se tudo acontecer mais
rápido nesta semana, como num piscar de olhos. Vida
amorosa agitada. Arrase! Nº da Sorte 13.

Gêmeos - 21/05 à 20/06

Dê um pouco mais de atenção ao seu corpo e
seu bem-estar. No amor, aventuras passageiras não terão
vez. Nº da Sorte 06.

Câncer - 21/06 à 21/07

Concentre-se no que é prioridade. Na área
afetiva, o desejo de ter segurança deve dominar o seu
coração. Nº da Sorte 09.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

Cuidado com atrito ou conflito de interesses
em família. Mostre maturidade emocional. Fase estável no
romance. Nº da Sorte 23.

Virgem - 23/08 à 22/09

Cuidado com excesso de ambição: baixe suas
expectativas. Excelente astral para fazer as pazes com
quem ama. Nº da sorte 69.

Libra - 23/09 à 22/10

Pode se dar bem em provas. Lute pelo que
quer. Alto-astral na paixão: você vai se sentir nas nuvens.
Aproveite! Nº da Sorte 31.

Escorpião-23/10 à 21/11
Boa semana para avaliar suas atitudes e corrigir
o que não vai bem, seja na escola, em casa ou na área
sentimental. Nº da Sorte 11.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

Boa semana para mudar coisas que incomodam você. Excelente astral para intensificar o convívio com
o gato. Nº da Sorte 08.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Boa fase para viajar e ampliar seus contatos.
Está sozinha? Garoto mais velho pode despertar sua
atenção. Nº da Sorte 13.

Aquário-21/01 à 19/02

O astral vai deixá-la introspectiva e você vai se
mostrar individualista no convívio com o gato. Não exagere,
ok? Nº da Sorte 01.

Peixes - 20/02 à 20/03
Conquistas e diversão estão super em alta. Mas
quem namora pode se sentir insatisfeito. Tente conversar!
Nº da Sorte 06.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br
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CARAGUATATUBA
ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Alto do Getuba
Aruan
Bal. Copacabana
Bal. Garden Mar
Bal. Maria Helena
Bal. Santa Marta
Barranco Alto
Benfica
Britânia
Califórnia
Canta Galo
Capricórnio
Caputera
Casa Branca
Centro
Cidade Jardim
Costa Nova
Delfim Verde
Estrela Dalva
Flecheiras
Gaivotas
Getuba
Golfinho
Indaiá
Ipiranga
Jaqueira
Jaragua
Jaraguazinho
Jd Brasil
Jd do Sol
Jd Forest
Jd Horto
Jd Itauna
Jd Jorgin Mar
Jd Maristela
Jd Miramar
Jd Primavera
Jd Progresso
Jd Recanto
Jd Rio Santos

3
11
4
2
6
3
104
5
11
14
12
10
31
23
54
28
2
1
15
1
86
6
28
83
2
28
48
36
12
9
5
1
5
1
6
1
17
9
1
8

Jd Samambaia
Jd Santa Rosa
Jd Terralão
Joamar
Juqueriquere
Lot. Balneario Camburi
Lot. Bosque do Guanandis
Martim de Sá
Massaguaçu
Morro do Algodão
Nova Caragua
Olaria
Pegorelli
Pereque Mirim
Poiares
Pontal Santa Marina
Ponte Seca
Portal da Fazendinha
Portal das Flores
Porto Novo
Praia das Palmeras
Prainha
Recanto do Sol
Recanto Mar Verde
Rio Claro
Rio do Ouro
Sumaré
Tabatinga
Tarumã
Tinga
Travessão
Vapapesca
Verde Mar
Vila Marcondes
Vl Atlantica
Vl N. Sra Aparecida
Local Desconhecido
Outras Cidades
TOTAL

6
2
3
2
3
4
5
51
66
61
13
42
32
89
58
32
21
2
1
58
56
16
14
1
10
59
52
13
21
64
72
1
3
3
5
6
2
253
1934
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ALUGA Kitnet no Barranco Alto R$730,00 mobiliado para uma pessoa
ou casal sem crianças
e animais. Com água,
luz, IPTU e SKY incluso.
Tratar (12) 99205-7829 c/
Marli

Vendo terreno 1.000m²
murado e aterrado c/projeto
aprovado de 10 sobrados
na Rua Cristovão de Barros/
um quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em R$
550.000,00 mas aceito contra oferta (12) 99660-2700
com Flávio

V E N D E - S E
TRAVESSÃO SÓ
R$55 MIL / 1 DORM SLA/ ALUGO Bco alto 2
CZ /WC /QTAL INACABA- dorm R$750/ Travessão 1
DA TERRENO 125mts2 dorm R$700/ 98187 -8636
F. 98187- 8636

PROCURO trabalho
de faxineira em casa e escritório/ Fone 98230-0553

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

PROCURO trabalho de
ALUGA-SE sala no vendedora/ atendente/ ou
Condomínio
Caraguá
vaga que estiver disponívProfissional Center/ (12)
el/ (12) 99737-8723
98114-0022
VENDO
Chácara
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$ 60
mil e 500metros R$30 mil/
Tratar (12) 99118-2295 c/
José

ALUGA Casa no B.
Alto 2D., Sl. e coz., 1
vaga / R$ 850,00/ Tratar
Telefone : 3887-9306 /
98209-8467
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MINUTA EDITAL USUCAPIÃO ELEN CRISTINA
TOBIAS
O DOUTOR AYRTON VINDOLIN MARQUES JUNIOR, MM.JUIZ DE
DIREITO DA 1ª VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI,
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO movida por ELEN CRISTINA TOBIAS para constatarem a
presente ação processo nº 1000605-16-2019.8.26.0126 e para que
chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue
ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de
15 dias, para que apresentem contestação, sob pena de confissão e
revelia, do imóvel abaixo descrito: Imóvel que faz frente para a Rua
Tetsuo Watanabe altura do nº 800, medindo, 20:00 mts ( vinte metros)
de frente, e do lado esquerdo que quem da Rua Olha o lote mede
25:00 (vinte e cinco metros) e confronta com lote 21 de Renato Bustamente Moreira; mede 25:00 (vinte e cinco metros) e confronta com
uma Viela Municipal e nos fundos mede 20:00 mts ( vinte metros )
confronta com lote 18 de Renato Bustamente Moreira, encerrando a
área de 500,00m² ( quinhentos metros quadrados).

ATENÇÃO PAIS, RESPONSÁVEIS E ALUNOS
DA EE. THOMAZ RIBEIRO DE LIMA:
Estejam atentos, a SEDUC criou canais para
manutenção das aulas a distância. Para isso
é necessário a atualização dos contatos telefônicos, e-mails e o fornecimento de um
número celular com acesso a WhatsApp para
o recebimento das atividades escolares. Não
se esqueçam de retirar o Material Pedagógico
na Secretaria da escola e ter pontualidade no
envio das atividades.

02 de setembro de 2020

PROCURO TRAB- ALUGO NO GAIVOTAS
ALHO de faxineira em / UM QT / BANH/ SAL/
casa ou escritório / (12)
COZ/ AS / 01 VAGA /R$
99737-8723
850,00 / 99620-2122
Ponto Comercial c/
pq. coz. e banh/ ótimo p/ VENDO 1 sofá de canto
delivery ou lanchonete/ cinza escuro de tecido
exc. localiz. (12) 99788valor R$200,00 / Tratar
5442/ 3600-7884 creci
telefone 98230-0553
208279F

VD ótimo lote Golfinho, 330mts², próx.
Colégio
Adventista/
Padaria/ Mercadinho/
Academia/ etc. dctos
100%/ 110mil/ 996229797 Zap

Ótima oport. de investimento! Kitnet c/1
dor/ peq. coz/ banh/ gar
descob/ espaço amplo
p/ área gourmet/ (12)
99788-5442/ 3600-7884
creci 208279F

02 de setembro de 2020
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T R A V E S S Ã O PROCURO trabalR$90MIL/ 2 dorm/ sla/ ho de faxineira em casa
coz/ wc/ gar/ px praça/ e escritório/ 98230-0553
fone: ZAP 98187 8636
VD casa 2 dorm/ Indaia de Cima/ 100mts
do Bradesco e Nikeypar/
dctos ok/ financia/ R$
260 mil/ 99622-9797 Zap

VENDO
Chácara
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$ 60
mil e 500metros R$30 mil/
Tratar (12) 99118-2295 c/
José
LOTE RIO MARINAS R$50MIL 360m²
escritura definitiva/ ótimo
local/ fone: ZAP 98187
8636

TROCO ou VENDO
chácara no Pouso Altinho,
casa c/ 3 cômodos, coz.,
c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar formado / R$ 60mil / 996185124 c/ Maria

PROCURO trabalho
de vendedora/ atendente/
ou vaga que estiver disponível/ (12) 99737-8723

Procuro Trabalho de
Jardineiro/ zelador/segurança ou porteiro contatar: (11)95198-3589 ou
(11) 95370-4765

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

Terreno Aclive! 520m
aceita carro c/parte de
pagto/ escr. def/ (12)
99788-5442/ 3600-7884
creci 208279F
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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

Delivery

De terça-feira a domingo
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