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Celso Russomanno destina 
R$ 1 milhão para combate à 

Covid em Caraguá
Prefeitura de Caraguatatuba 
reforça proibição de ônibus 

de turismo de um dia

Caraguatatuba totaliza 41 
dias na Fase Amarela do 

Plano São Paulo 
de retomada econômica

Caraguatatuba convoca mais 
32 bolsistas do PEAD
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As sequelas da covid são variáveis 
e podem durar semanas ou meses

Drauzio Varella

Nunca vi epidemia de um vírus es-
quisito como esse. A variedade de quadros 
clínicos é enorme.

Cerca de 40% dos infectados per-
manecem assintomáticos; outros 40% 
desenvolvem sintomas leves semelhantes 
aos das viroses respiratórias corriqueiras, 
ou aos das gripes fortes que nos jogam na 
cama. Em ambos os casos, regridem es-
pontaneamente em duas ou três semanas.

O perigo corre por conta dos outros 
20%, que exigirão internação hospitalar e 
até ventilação mecânica em unidades de 
terapia intensiva. Nessas eventualidades, a 
fase de recuperação passa de um mês.

Começamos a aprender, no entanto, 
que mesmo naqueles com poucos sintomas 
e evolução benigna, a doença pode causar 
complicações tardias que se arrastam por 
semanas.

Um estudo publicado no “Morbidi-
ty Mortality Weekly Report”, dos Estados 
Unidos, mostrou que 14 a 21 dias depois 
do diagnóstico de covid, 35% dos pacien-
tes se queixavam de não ter voltado às 
condições de saúde de antes.

No Reino Unido, o UK COVID 
Symptom Study revelou que 10% relata-
ram sintomatologia persistente por mais 
de três semanas. Os resultados foram pu-
blicados no “British Medical Journal”.

A simples possibilidade de ser in-
fectado provoca ansiedade, depressão, 
estresse, solidão, isolamento social, insô-
nia, quebra da rotina diária, estresse pós-
-traumático.

Os três sintomas mais comuns, nes-
ses casos, foram tosse seca, febre baixa 
e fadiga, que evoluíram com períodos de 
remissão e de reagudização, durante sema-
nas ou meses.

Fôlego curto, dores no tórax, cefa-

leia, dificuldades neurocognitivas, dores 
musculares, fraqueza, alterações gastroin-
testinais, lesões dermatológicas, dificulda-
de para controlar diabetes, tromboses, em-
bolias pulmonares, depressão, ansiedade e 
outros transtornos psiquiátricos, tiveram 
frequência variável.

Sintoma comum na fase aguda, a 
sensação de fôlego curto pode durar mais 
de duas semanas. A recomendação é con-
trolar a oxigenação do sangue com os 
oxímetros, dispositivos simples de usar à 
venda em farmácias e disponíveis nas Uni-
dades Básicas de Saúde. Colocado na pon-
ta do dedo, o oxímetro mede a saturação 
de oxigênio na corrente sanguínea. Valores 
de 95% ou mais, são considerados adequa-
dos; abaixo desse número, há necessidade 
de avaliação médica e suplementação de 
oxigênio.

Manifestações cardiopulmonares 
estão presentes em pelo menos 20% dos 
pacientes hospitalizados. As mais comuns 
costumam ser miocardites, pericardites, 
infartos do miocárdio, embolias pulmona-
res, insuficiência cardíaca e arritmias. São 
mais prevalentes, quando existe doença 
cardiopulmonar prévia.

O vírus pode induzir um estado de 
hipercoagulabilidade sanguínea causado-
ra de tromboses, embolias pulmonares e 
AVCs isquêmicos.

Sequelas neurológicas são mais 
raras. Entre elas, tonturas, fadiga, con-
vulsões, neuropatias e a sensação descrita 
como “lentidão de raciocínio”.

A simples possibilidade de ser in-
fectado provoca ansiedade, depressão, es-
tresse, solidão, isolamento social, insônia, 
quebra da rotina diária, estresse pós-trau-
mático. Nas pessoas que ficaram doentes, 
esses transtornos se tornam mais evidentes 
e duradouros.

Definitivamente, a covid-19 não é 
uma gripezinha.

Caraguatatuba realiza serviços de 
pavimentação no bairro Recanto do Sol

A Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Obras 
Públicas, executa a insta-
lação de guias, sarjetas e 
pavimentação em diversas 
ruas do bairro Recanto do 
Sol, região sul do municí-
pio.

Entre as vias be-
neficiadas estão a Lucas 
Nogueira Garcês, General 
Osório, Alameda dos Pin-
dás (dois trechos), Ruas 
A4, C1, C2, F1, além das 
Ruas E1, E2 e E3.

Além disso, apro-
ximadamente 4 mil m³ de 
material de massa asfálti-
ca CBUQ (concreto betu-
minoso usinado a quente) 
são usados para pavimen-
tar um trecho da Avenida 
Alice Arouca, uma das 

principais vias de acesso 
aos bairros Recanto do Sol 
e Balneário Golfinhos. A 
expectativa é que as vias 
pavimentadas sejam fina-
lizadas na segunda quin-
zena de novembro.

Licitação na 
Região Norte
Já foi encaminhada 

para licitação a solicitação 
para a instalação de guias, 
sarjetas e pavimentação 

de outras três ruas no Mar 
Verde, sendo elas, a 11, 14 
e Avenida Dois. 

No bairro Portal 
Fazendinha, na mesma re-
gião, as ruas dos Miosótis, 
Margaridas, Hortências, 
Gardênia e Crisântemos 
também serão contempla-
das pelo serviço. Por fim, 
no Capricórnio, as vias 10 
e 11 receberão pavimenta-
ção, guias e sarjetas.

Caraguatatuba apresenta queda na média 
móvel de casos diários de Covid-19
Dados do Boletim 

Epidemiológico da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
apontam que houve uma 
redução na média móvel 
dos casos confirmados e 
óbitos de Covid-19.

A média móvel é fei-
ta com comparativo a um 
determinado período da di-
vulgação dos dados. No dia 
3 de setembro havia 1.690 
casos confirmados no 
município e nove ha-
via sido registrado no 
dia, que somado aos 
sete dias anteriores 
deu a média móvel de 
31 casos dia.

Já no último dia 
17, os casos positivos 
totalizavam 1.979, 
com 13 registros diá-
rios, mas com a  ten-
dência de queda neste 

período analisado, a média 
móvel foi de 22 casos, o 
que equivale a uma redu-
ção de 31%. 

Em relação aos óbi-
tos, também houve uma 
queda na média móvel, 
sendo que dia 3 havia 75 
casos confirmados e três no 
dia, resultando em média 
de 1 pessoa naquela sema-
na. No dia 17 os casos de 

óbitos somavam 87 com 
registro no dia, fazendo a 
média móvel cair para 0,57. 
Isso representa uma queda de 
43%.

Esses dados são im-
portantes para que a Secre-
taria de Saúde acompanhe a 
evolução e redução dos casos 
e estratégias de atendimento 
e combate ao novo coronaví-
rus (Covid-19).
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A Prefeitura de Ca-
raguatatuba convocou 1.391 
aprovados dos Concursos 
01/2016 e 01/2018, incluin-
do os do Processo Seletivo 
01/2019 para agente comu-
nitário de saúde desde janei-
ro de 2017. Desse montante, 
1.242 servidores tomaram 
posse nas diversas funções 
oferecidas pelos certames. 
Foram 12 integrações de no-
vos servidores realizadas en-
tre janeiro de 2017 e agosto 
de 2019.

Após assumir os car-
gos efetivos, os funcionários 
participam de integrações e 
conhecem temas relaciona-
dos à estrutura administrati-
va (organograma), Lei Com-
plementar 25/2007, de 25 de 
outubro de 2007 (Estatuto do 
Servidor), entre outras.

A Prefeitura convo-
cou 613 aprovados do certa-
me de 2018 desde fevereiro 
de 2019. Ao todo, 468 servi-
dores efetivos foram contra-
tados. As inscrições para as 
166 vagas de 57 cargos fo-
ram realizadas entre os dias 
14 de setembro e 18 de outu-
bro de 2018 na internet.

A Prefeitura chamou 
52 aprovados no processo 
seletivo de agente comunitá-
rio desde setembro de 2019. 
Desse total, 48 assumiram a 
função.  

A vigência do Con-
curso Público 001/2016, 
homologado em 1º de junho 
de 2016, para os cargos em 
que não houve provas prá-
ticas terminou. A Prefeitura 

de Caraguatatuba convocou 
uma quantidade de aprova-
dos acima do número de va-
gas ofertadas, zerando assim 
classificação para diversos 
cargos do certame.

Ao todo, 1.002 apro-
vados do Concurso 001/2016 
foram convocados desde ja-
neiro de 2017. Desse total, 
726 novos funcionários des-
se concurso tomaram posse.

Prazos suspensos
Os comunicados so-

bre as suspensões dos pra-
zos do Concurso Público 
01/2018 e do Processo Se-
letivo 01/2019 para agente 
comunitário de saúde da Pre-
feitura de Caraguatatuba fo-
ram publicados no dia 28 de 
agosto deste ano, no Diário 
Oficial Eletrônico do Muni-
cípio (Edital 361).

A homologação das 
duas seleções ocorreu em 
2019 e a paralisação da con-
tagem do período de valida-
de levou em consideração o 
estado de calamidade pública 

em decorrência da Covid-19, 
que prejudicou o alcance das 
metas fiscais previstas para 
2020.

O Concurso Público 
01/2018 e o Processo Se-
letivo 01/2019 para agente 
comunitário de saúde estão 
com a contagem dos prazos 
paralisados até o dia 31 de 
dezembro de 2020, período 
do estado de calamidade pú-
blica definido pela União. 

O Decreto Municipal 
1.314, de 18 de agosto de 
2020, suspendeu os prazos 
de validade dessas duas se-
leções de pessoal homolo-
gadas antes de 20 de março, 
com base no Decreto Legis-
lativo nº 6/2020, de autoria 
do Senado Federal (reconhe-
ce o estado de calamidade 
pública em decorrência da 
Covid-19), e na Lei Com-
plementar nº 173, de 27 de 
maio de 2020 (Estabelece o 
Programa Federativo de En-
frentamento ao Coronavírus 
e altera a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 
– Lei de Responsabilidade 
Fiscal).

Caraguatatuba convocou mais de 1.390 
aprovados em concursos desde 2017

Prefeitura de Caraguatatuba reforça 
proibição de ônibus de turismo de um dia

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Turismo, reforça 
que a entrada de veículos 
de turismo de um dia estão 
proibidos de entrar na cidade 
neste período de pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19). 

A partir do dia 23 de 
setembro serão liberadas 
autorizações apenas para ve-
ículos de turismo que trans-
portam passageiros com 
hospedagens reservadas em 
hotéis e pousadas regulares 
no município. A ação tem 
apoio das Secretarias de Mo-
bilidade Urbana e Urbanis-
mo.

A solicitação será rea-
lizada apenas pela rede regu-
lar de hotéis através do Por-
tal 156 e os veículos só serão 
liberados após a checagem 
dos documentos e confirma-
ção da reserva.

A secretária de Turis-
mo, Maria Fernanda Galter 
Reis, reforça que apenas a 
rede regular de hotéis e pou-

sadas de Caraguatatuba po-
derá realizar as solicitações 
no Portal.  “A rede hoteleira 
de Caraguatatuba está muito 
empenhada em atender os 
protocolos sanitários impos-
tos pelos Governos do Es-
tado e Município. Portanto, 
para termos uma fiscalização 
mais efetiva, apenas hotéis e 
pousadas poderão realizar as 
solicitações”.

A secretária lem-
bra ainda do Selo Turismo 
Responsável que mostra 
para o hóspede que o esta-
belecimento em que ele fez 
a reserva cumpre todas as 
regulamentações sanitárias 
impostas para frear a conta-
minação do novo coronaví-

rus (Covid-19). “Por conta 
do Selo, os hotéis e pousadas 
se preocupam em estarem de 
acordo com as regulamen-
tações, pois mostra para o 
cliente que ali as medidas 
sanitárias estão sendo atendi-
das pelos empresários”, diz.

No site da Secretaria 
de Turismo de Caraguatatu-
ba será adicionada uma lista 
indicando todos os hotéis e 
pousadas disponíveis para 
reservas que conquistaram o 
selo. Ainda conforme Maria 
Fernanda é importante des-
tacar que as restrições aos 
veículos de turismo de um 
dia permanecem por tempo 
indeterminado.

Celso Russomanno destina R$ 1 milhão 
para combate à Covid em Caraguá

O deputado federal 
Celso Russomanno (Repu-
blicanos) destinou para a ci-
dade de Caraguatatuba cerca 
de R$ 1 milhão em emenda 
parlamentar para investi-
mento em ações de combate 
à Covid-19.

O recurso foi encami-
nhado ao município em julho 
e investido em compra de 
EPIs, pagamento de institui-
ções para montagem de lei-
tos Covid-19, além de outras 
benfeitorias.

Por determinação do 
prefeito Aguilar Junior, a 
cidade de Caraguatatuba re-
solveu não investir em hos-
pital de campanha e sim criar 
estruturas que ficarão como 
legado ao município após a 
pandemia.

São 39 leitos Co-
vid-19 implantados na Casa 
de Saúde Stella Maris (20 
de Enfermaria Adulta, 12 de 
Enfermaria Pediátrica e 7 lei-
tos de UTI) e mais 80 leitos 
com 22 respiradores na UPA 
Covid.

Segundo o prefei-
to Aguilar Junior, todas as 
emendas parlamentares en-
caminhadas no combate à 
Covid-19 são bem vindas. 
“São recursos muito impor-
tantes que nos ajudam nas 
ações implementadas na ci-
dade. Investimos o dinheiro 
público de forma transparen-
te e realizamos a aquisição 
de produtos dentro ou abaixo 
dos valores praticados pelos 
fornecedores”.

O prefeito fez ques-

tão de agradecer ao deputado 
federal Celso Russomanno. 
“Agradecemos o deputado 
pela verba e carinho que ele 
tem por Caraguatatuba e seu 
povo”. 

Já em abril, o mesmo 
deputado já havia repassado 
uma quantia na ordem de R$ 
300 mil para investimento/
incremento nos atendimen-
tos da média e alta comple-
xidades na Casa de Saúde 
Stella Maris.
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Desemprego subiu 27,6% 

em quatro meses de pandemia
A população de-

socupada no Brasil, que 
era de 10,1 milhões em 
maio, passou para 12,3 
milhões em julho, e, 
em agosto, atingiu 12,9 
milhões de pessoas, um 
aumento de 27,6% des-
de maio. A taxa de de-
socupação aumentou em 
0,5 ponto percentual de 
julho para agosto, pas-
sando de 13,1% para 
13,6%.

Os dados cons-
tam da edição mensal 
da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domi-
cílios Covid-19 (Pnad 
Covid-19) , divulgada 
hoje (23) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Em agosto, a Pnad 
Covid-19 estimou a po-
pulação ocupada do país 
em 84,4 milhões de pes-
soas, com aumento de 
0,8% em relação a julho, 

mas ainda acumulando 
redução de 2,7% em re-
lação a maio.

A Região Sul foi a 
única a apresentar queda 
da população desocupa-
da (2,3%). As regiões 
Nordeste, com 14,3%, e 
Norte, com 10,3%, apre-
sentaram as maiores va-
riações.

A taxa de desocu-
pação entre as mulhe-
res foi de 16,2%, maior 
que a dos homens, com 
11,7%, sendo que a dife-
rença também foi verifi-
cada em todas as grandes 

regiões. Por cor ou raça, 
no Brasil e em todas as 
grandes regiões, a taxa 
era maior entre as pes-
soas de cor preta ou par-
da (15,4%) do que para 
brancos (11,5%).

Por grupos de ida-
de, os mais jovens apre-
sentaram taxas de de-
socupação maiores, de 
23,3% para aqueles de 14 
a 29 anos de idade. Por 
nível de escolaridade, 
aqueles com nível supe-
rior completo ou pós-gra-
duação tiveram as meno-
res taxas, 6,8%.

Agência Brasil

Câmara instala comissão para 
reformar Lei da Lavagem de Dinheiro

A Câmara dos De-
putados instalou hoje (23) 
uma comissão formada por 
juristas que vai elaborar um 
anteprojeto para reformar a 
Lei de Lavagem de Dinhei-
ro (Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998). O objetivo 
é atualizar a legislação, en-
tre outros pontos, sobre as 
novas formas de lavagem 
utilizando mecanismos digi-
tais. A comissão conta com 
a participação de magistra-
dos, membros do Ministério 
Público, acadêmicos e espe-
cialistas e terá 90 dias para 
concluir seus trabalhos.

O coordenador do 
colegiado, o ministro do 
Superior Tribunal de Jus-
tiça Reynaldo da Fonseca, 
durante a instalação da co-
missão, lembrou que o co-
legiado vai atualizar uma 
legislação com 22 anos.

Fonseca lembrou 
ainda que o crime de lava-
gem movimenta cerca de R$ 
6 bilhões por ano no Brasil 
e que no mundo movimen-
ta cerca de US$ 1 trilhão ao 
ano e que o dinheiro ilícito, 
muitas vezes tem origem em 
crimes antecedentes como 
tráfico de drogas, contra-
bando de bens, extorsão e 
outras atividades ilegais re-
alizadas por estabelecimen-
tos legalizados.

“Estamos falando de 

um crime que é ocultar a ori-
gem, ocultar o dono, ocultar 
o destino do dinheiro obtido 
ilegalmente dentro de ativi-
dades econômicas legítimas 
para fazê-lo parecer legal. É 
o branqueamento de um di-
nheiro sujo”, afirmou.

De acordo com Fon-
seca, serão criadas 16 co-
missões temáticas, que vão 
tratar de temas como a rela-
ção da lavagem de dinheiro 
com a prática de caixa 2 e 
também o caixa 2 em cam-
panhas eleitorais; a questão 
da prescrição do crime; e a 
necessidades de ampla defe-
sa dos acusados.

Os especialistas 
também devem se apro-
fundar nas possibilidades 
de lavagem de dinheiro em 
ambientes digitais e na in-
vestigação por meio de coo-
peração internacional.

O relator da comis-
são, desembargador do 
Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região (TRF-1), Ney 
Bello falou sobre o desafio 
de executar a tarefa no prazo 
determinado e um cenário 
de fim de mandato da Mesa 
Diretora da Câmara e disse 
que vai trabalhar com uma 
metodologia para garantir a 
pluralidade de pensamentos 
sobre o tema, ouvindo dife-
rentes fatores sociais.

“Em um segundo 
momento devemos fazer 
audiências públicas que dis-
cutam e tragam o anseio de 
diversos segmentos perpas-
sados pela lei de lavagem. 
Teremos que ouvir o seg-
mento bancário, o segmen-
to das consultorias, o Coaf 
[atual Unidade de Inteligên-
cia Financeira, o Ministério 
Público, as associações de 
juízes, a Enccla [Estraté-
gia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro] e todos aqueles 
que tenham a discussão per-
passada”, explicou.

Agência Brasil
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PM efetua prisão de 
traficante em S. Sebastião
 Na madrugada de 
terça-feira (22) uma equipe da 
Polícia Militar em patrulhamen-
to pelo bairro Jaraguá, Costa 
Norte do município, se deparou 
com um jovem em atitude sus-
peita. O rapaz de 18 anos leva-
va uma garrafa pet, e quando 
abordado, tentou evadir-se, mas 
acabou sendo detido. No interior 
da garrafa foram encontradas 58 
unidades de cocaína, além de R$ 
59,00 em dinheiro. 

PM apreende 
adolescente por tráfico de 

drogas em Caraguá
 Na noite de segunda-
-feira (21) uma equipe da Ati-
vidade Delegada da Polícia 
Militar, em patrulhamento pelo 
residencial Nova Caraguá II, 
no bairro Travessão, avistou 
um adolescente de bicicleta em 
atitude suspeita, portando uma 
sacola. 
 O jovem foi imediata-
mente abordado e na referida sa-
cola, foram encontradas 10 por-
ções de maconha e 15 unidades 
de cocaína. Em breve entrevista, 
o jovem informou que tinha a 
função de abastecer os pontos 
de vendas naquele local, relatan-
do ainda, que em sua residência 
havia mais drogas e dinheiro. 
 Em contato com a ge-
nitora do infrator, que fraqueou 
a entrada dos policiais, foram lo-
calizadas mais 214 unidades de 
cocaína, 26 porções de maconha 

e R$ 99,00 em dinheiro.

Bandidos são presos após 
roubo em Ubatuba

 Na noite de segunda-
-feira (21) uma equipe da Polícia 
Militar foi acionada pela Base, 
que informou um roubo em an-
damento em uma loja na região 
central da cidade, informando 
ainda, que os indivíduos haviam 
se evadido em um veículo GM/
Ágile de cor cinza. 
 A equipe policial se 
deparou com o referido veículo 
no bairro Praia Grande, inician-
do acompanhamento e no bairro 
Toninhas, os suspeitos perderam 
o controle do carro, e quatro in-
divíduos desembarcaram, sendo 
que um deles conseguiu evadir-
-se pela mata, enquanto os de-
mais, dois homens e uma mulher 
acabaram detidos. 
 No momento da abor-
dagem do casal, ao descerem 
do veículo, a adolescente de 
17 anos, retirou da cintura uma 
arma de fogo, um revólver ca-
libre 38 municiado, e jogou no 
solo. Em vistoria no veículo foi 
localizado o valor de R$ 654,00 
em dinheiro pertencente ao es-
tabelecimento comercial, ves-
timentas e mochilas utilizadas 
pelos criminosos. 

PM retira arma de fogo em 
fiscalização de 

trânsito em Ilhabela
 Na noite de sexta-feira 
(18), uma equipe da Atividade 
Delegada de Ilhabela, em fis-

calização de trânsito na região 
central da cidade, abordou um 
veículo Fiat/Fiorino, momento 
em que os ocupantes demons-
traram certa apreensão diante da 
presença policial, e em revista 
pessoal, com o condutor de 37 
anos, foi localizada uma arma 
de fogo da marca Taurus calibre 
357, com um dos passageiros de 
43 anos, 02 unidades de cocaína, 
01 porção de maconha, R$ 94,00 
em dinheiro e com o outro pas-
sageiro de 35 anos, 01 unidade 
de cocaína. 
 O trio foi encaminha-
do a Polícia Judiciária e após 
pagamento de fiança no valor 
de R$ 3.000,00 o condutor do 
veículo foi liberado, já os passa-
geiros responderão em liberdade 
pelo crime de porte de drogas.

Força Tática prende 
dupla por tráfico em 

Caraguatatuba
 Na madrugada des-
se sábado (19) uma equipe da 
Força Tática da Polícia Militar, 
em patrulhamento pelo bairro 
Olaria, avistou dois indivíduos 
em atitude suspeita, que ao per-
ceberem a presença da equipe 
empreenderam fuga, porém fo-
ram detidos, e em revista pessoal 
foi localizado com um deles de 
20 anos, 15 unidades de crack e 
01 celular, e com o outro de 21 
anos, 131 unidades de crack, 72 
unidades de maconha e 18 uni-
dades de cocaína. Ambos crimi-
nosos são reincidentes na prática 
do crime de tráfico de drogas.

Caraguatatuba totaliza 41 dias na 
Fase Amarela do Plano São Paulo 

de retomada econômica
A cidade de Cara-

guatatuba já contabiliza 
41 dias dentro da Fase 
Amarela do Plano SP 
desde o dia 10 de agosto. 
A média móvel de casos 
positivos na cidade tem 
registrado queda na or-
dem de 22% e desde 14 
de agosto (37 dias) a ocu-
pação de UTIs Covid-19 
no município tem ficado 
abaixo dos 50%.

O registro de on-
tem (21/09) chegou ao 
menor desde o início da 
pandemia em março, 
com 22% de ocupação de 
UTI. A retomada gradati-
va e segura da economia 
na cidade tem sido feita 
seguindo exigentes pro-
tocolos sanitários e in-
tensa fiscalização, além 
de análise dos dados re-
lacionados à Covid-19.

A Prefeitura de 
Caraguatatuba agora li-
berou parques temáticos 
e o sistema self-service 
de alimentos, com os de-
vidos protocolos de se-
gurança. O self-service 
também vale para hotéis 
e pousadas que possuam 
serviço de restaurante in-
terno.

Hoje a prefeitura 
publicou um novo de-
creto onde libera mais 
alguns setores e assim 
retoma gradativamente a 
economia da cidade.

O parque de diver-

sões da cidade pode fun-
cionar da seguinte forma: 
utilização dos brinque-
dos somente com o uso 
de máscara; aferição da 
temperatura corporal an-
tes da entrada em cada 
brinquedo; disponibiliza-
ção de tapete sanitizante 
e álcool em gel para os 
clientes; higienização 
dos brinquedos a cada ci-
clo de utilização; interdi-
ção de assentos para obe-
decer ao distanciamento 
social; e manter 1,5 me-
tro de distância entre os 
usuários nas filas das 
atrações, lanchonetes e 
demais equipamentos.

Eventos, conven-
ções e atividades cultu-
rais estão permitidos des-
de que os organizadores 
apresentem um plano, 
que precisa ser aprova-
do pela Vigilância Sani-
tária, contendo, além da 
relação de todos os pro-
fissionais responsáveis 
envolvidos, a redução da 
capacidade para 40%, e 
manter o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro en-
tre pessoas e filas. 

A organização ain-
da precisa providenciar 
aferição de temperatura, 
tapete sanitizante, álcool  
em gel, controle de aces-
so, vendas online, hora 
marcada e assentos mar-
cados, proibição de ati-
vidades com público em 

pé e adotar os protocolos 
sanitários.

As instituições de 
ensino superior e educa-
ção profissional (curso 
técnico), assim como as 
unidades de educação 
complementar ao reali-
zarem aulas presenciais 
devem observar o distan-
ciamento mínimo de 1,5 
metro entre funcionários 
e alunos, com um inter-
valo entre cada aula para 
a higienização completa 
dos ambientes, de modo 
que não haja aglomera-
ções, garantindo a circu-
lação de ar e a manuten-
ção de cantinas fechadas.

O atendimento 
presencial em bares, res-
taurantes e similares foi 
ampliado para 8 horas 
diárias e os quiosques até 
as 18h.

O descumprimento 
das regras poderá pro-
mover a aplicação de 
multa no valor de 1.000 
VRMs ou R$ 3.570,00 
(1 VRM= R$ 3,57), além 
de medidas e sanções ca-
bíveis, de natureza civil, 
administrativa e penal, 
respondendo pelos 267 
e 268 do Código Penal 
(dos Crimes Contra a 
Saúde Pública). A rein-
cidência será punida com 
aplicação de multa em 
dobro até cassação ime-
diata do Alvará de Fun-
cionamento.

Agência Brasil
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Caraguatatuba convoca mais 
32 bolsistas do PEAD

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba convocou mais 
32 bolsistas selecionados 
do Programa Emergencial 
de Auxílio-Desemprego 
(PEAD) para trabalhar em 
serviços de limpeza e ma-
nutenção das vias e logra-
douros públicos do muni-
cípio. 

Os convocados de-
vem comparecer nesta 
quarta, quinta, sexta-feira 
(23, 24 e 25/9), das 9h às 
14h, no Departamento de 
RH da Secretaria da Ad-
ministração, no Centro.  A 
lista de convocação está 
disponível na edição do Di-
ário Oficial Eletrônico do 
Município desta terça-feira 
(22), no link http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/wp-content/uploa-
ds/2020/09/Edital_377.pdf 
(Edital 377).      

Ao todo, a Prefeitura 
de Caraguatatuba já convo-
cou 563 bolsistas do PEAD 
desde março, dos quais 
101 eram beneficiários de 
serviços leves e 462 de pe-
sados. Desses nove convo-
cados, sete vão preencher 
vagas de Beneficiário Ofi-
cial de Serviços Leves e 25 
de Beneficiário Oficial de 
Serviços Pesados.

Os candidatos de-
vem comparecer ao Depar-
tamento de RH (utilizando 
máscara conforme o De-
creto Municipal nº 1.249, 
de 28 de abril de 2020) até 
sexta-feira (25/9), das 9h às 
14h.

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); título de 
eleitor (original e cópia); 
comprovante de votação da 
última eleição ou certidão 
de quitação eleitoral; cer-
tificado de reservista – se 
for do sexo masculino (ori-
ginal e cópia); documento 
onde conste o número do 
PIS/PASEP (original e có-
pia); carteira de trabalho 
– CTPS (original); cópia 
da carteira de trabalho (pá-
gina com o número e série 
e página com os dados pes-
soais); certidão de nasci-
mento – caso seja solteiro 
(original e cópia); certidão 
de casamento – caso seja 
casado ou divorciado (ori-
ginal e cópia); certidão de 
nascimento dos filhos me-
nores de 16 anos (original 
e cópia) e atestado de ante-
cedentes criminais.  As di-
vergências de documentos 
e informações prestadas no 
momento da inscrição em 
fevereiro podem acarretar 
a desclassificação do can-
didato.

Diante da situação 
de calamidade pública 

causada pelo Covid-19, 
caso haja necessidade de 
emissão de documentos em 
órgãos com atendimentos 
suspensos, como certidões 
de quitação eleitoral e an-
tecedentes criminais, mas o 
candidato não tenha acesso 
à internet, a Prefeitura irá 
receber toda documenta-
ção, após o período de iso-
lamento e reabertura dos 
estabelecimentos, como 
Fórum e Cartório Eleitoral.

Os bolsistas de am-
bos os sexos executam ati-
vidades de roçada (manual 
e mecânica) e limpeza de 
valas, além da capina, var-
rição e pintura de vias pú-
blicas, bem como a varri-
ção de praias e manutenção 
de obras, coordenadas pela 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (Sesep).

O Departamento de 
Recursos Humanos da Se-
cretaria de Administração 
fica na Avenida Frei Pací-
fico Wagner, 985 – Centro 
(próximo à Secretaria de 
Governo). Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3886-3700/3701. O horário 
de atendimento ao público 
é das 9h às 14h.

MP que amplia uso de poupança 
digital é aprovada na Câmara

A Câmara dos De-
putados aprovou nesta 
terça-feira (22) a Medida 
Provisória (MP)  982/20, 
que amplia o uso da con-
ta poupança social di-
gital para recebimento 
de benefícios sociais do 
governo federal. Inicial-
mente, a conta foi criada 
para o depósito do auxí-
lio emergencial de R$ 
600 para aqueles que não 
tinham conta na Caixa 
Econômica Federal. O 
texto vai ao Senado.

Criada em razão da 
pandemia de covid-19, 
com a finalidade de rece-
ber depósitos, outra MP 
permitiu o depósito em 
conta poupança social di-
gital de até R$ 1.045,00 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS). Pelo texto, os 
valores do FGTS ficarão 
disponíveis em conta di-
gital até 30 de novembro. 
Caso não haja movimen-
tação, os recursos volta-
rão para a conta vincu-
lada do trabalhador no 
fundo, atualizados pela 
Caixa conforme a renta-
bilidade do FGTS.

O texto aprovado 
estabelece que qualquer 
instituição financeira 
pode emitir cartão físico 
para a movimentação da 
poupança social, o que 
era proibido no texto ori-
ginal do Poder Executi-

vo. 

“Ainda há cida-
dãos que não têm con-
dições plenas de uso do 
meio digital. Por isso, o 
cartão é necessário para 
assegurar o acesso ao 
benefício e evitar que 
sejam vítimas de golpes 
ao pedirem ajuda a ter-
ceiros”, destaca o relator, 
deputado Gastão Vieira 
(Pros-MA),.

Podem ser depo-
sitados nessa conta ou-
tros benefícios sociais, 
incluindo os de estados 
e municípios, exceto os 
de natureza previdenciá-
ria, como aposentadoria 
e auxílio-doença. Para 
isso, o cidadão precisa 
autorizar expressamente 
a abertura desse tipo de 
conta ou o uso de outra já 
existente em seu nome.

Inicialmente, a 
soma de depósitos e reti-
radas era de até R$ 5 mil. 
O texto aprovado modifi-
ca o limite de movimen-
tação e passa a considerar 

R$ 5 mil para o total de 
depósitos mensais. Esse 
valor (R$ 5 mil) poderá 
ser aumentado a critério 
do Conselho Monetário 
Nacional (CMN). 

O cidadão pode-
rá pedir a ampliação dos 
limites e dos serviços 
vinculados à conta. As 
instituições financeiras 
estão proibidas de usar 
os benefícios deposita-
dos para quitar dívidas 
ou abater saldo negativo. 
A MP estabelece ainda 
que nenhuma tarifa será 
cobrada pela poupança 
digital automática. Pode-
rá haver ainda pagamento 
de boletos.

O texto aprova-
do aumenta para três as 
transferências eletrônicas 
mensais e gratuitas para 
contas em outras insti-
tuições autorizadas pelo 
Banco Central. Inicial-
mente, a medida previa 
apenas uma transferên-
cia. Além disso, mantém 
a proibição de emissão de 
cheque ou de cobrança de 
tarifa.
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Minha amiga Lauand 
comemorou seu aniversário 
com a temática do Flamingo.  
Foi tudo maravilhoso e bem 
organizado, idealizado de 
acordo com seus sonhos. 

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

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

 23 de setembro de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Muitos odeiam a tirania 
apenas para que possam 

estabelecer a sua”
Platão

 O astral indica insegurança no lance com seu 
amorzinho. Não tente manter as aparências: aposte no 
diálogo! Nº da Sorte 15.

 Você estará mais comunicativa e confiante. Bom 
final de semana para se aproximar do garoto e fortalecer 
seu namoro. Nº da Sorte 13.

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

 É hora de cuidar mais de si e das suas coisas. 
Bom final de semana para se divertir, namorar ou investir 
numa nova conquista. Nº da Sorte 20.

 Cuide da beleza e capriche no visual. Você será 
o centro das atenções e vai convencer o gato do que quiser! 
Nº da Sorte 11.

 Não espere muito da vida afetiva neste mo-
mento. O desejo de ser livre tende a falar mais alto no seu 
coração. Nº da Sorte 07.

 Vença o comodismo para executar as tarefas 
e se destacar. Atritos vão rondar o lance com o gato. Con-
verse! Nº da Sorte 31.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Problemas de família e com seu príncipe po-
derão exigir alguns ajustes. Mesmo assim, divirta-se sem 
culpa1 Nº da Sorte 20.

 Tensão no ar! Cuidado com atitudes egoístas 
ou rebeldes. É melhor se abrir ao diálogo e fazer ajustes. 
Valeu? Nº da Sorte 01.

 Fuja de atritos com gente autoritária. O final 
de semana promete diversão. Namoro e curtição serão as 
suas prioridades! Nº da Sorte 06.

 Se quer que seus sonhos se realizem, faça a 
sua parte. Há sinal de insatisfação afetiva: tente quebrar a 
rotina. Nº da Sorte 10.

 Sua energia pode estar em baixa: é melhor não 
forçar a barra. A dois, você ficará no comando da relação. 
Nº da Sorte 10.

 O convívio com sua alma gêmea será essencial 
no namoro. Vencer o ciúme será seu maior desafio: seja 
firme! Nº da Sorte 19.
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CARAGUATATUBA
Atualizado em : 14:00 23/09/2020

ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

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
4
2
3
5
5
1
56
89
69
18
49
39
114
72
38
24
4
2
64
68
22
16
1
12
69
60
19
26
78
89
2
3
6
1
3
6
2
309
2358

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

12
4
4
7
4
121
1
5
13
17
13
10
43
32
67
28
1
2
1
17
1
108
12
32
107
2
33
60
41
20
10
7
4
6
2
8
1
1
21
11
2
9
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MINUTA EDITAL USUCAPIÃO ELEN CRISTINA
 TOBIAS

O DOUTOR AYRTON VINDOLIN MARQUES JUNIOR, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhe-
cimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USU-
CAPIÃO 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 rev-
elia, 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 ( quinhen-
tos metros quadrados).

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

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

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

ALUGA-SE  sala no 
Condomínio Caraguá 
Profissional Center/ (12) 
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 Kitnet no 
Barranco Alto R$730,00 
mobiliado para uma pes-
soa ou casal sem crian-
ças e animais. Com água, 
luz, IPTU e SKY incluso. 
Tratar (12) 99205-7829 c/
Marli 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 forneci-
mento de um número celular com aces-
so a WhatsApp para o recebimento das 
atividades escolares. Não se esqueçam 
de retirar o Material Pedagógico na Sec-
retaria da escola e ter pontualidade no 

envio das atividades.

VAPAPESCA SÓ 
R$90MIL 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ ótimo local/ ZAP 
98187 8636

M. DO ALGODÃO 
R$50MIL/ LOTE 360M²/ 
ESCRITURA DEFINITIVA/ 
ZAP 98187 8636 

PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628
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PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628
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PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723

PROCURO TRAB-
ALHO de faxineira em 
casa ou escritório / (12) 
99737-8723

SITIO PEGORE-
LLI 3 ALQ. casa 3 
dorm/ casa hospedes/ 
salão de festas/ lagos/ 
piscina/ churrasq/ lindo/ 
R$1,200milh./ ZAP 
98187 8636

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

ALUGO NO GAIVOTAS 
/ UM QT / BANH/ SAL/ 
COZ/ AS / 01 VAGA /R$ 
850,00  / 99620-2122

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

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

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

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

LOTES 150² Peg-
orelli e Perequê poucas 
unidades/ ótimo local/ 
R$30mil/ doc 100%/ fa-
cilita/ zap 98187-8636

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

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553ALUGA Casa no B. 

Alto 2D., Sl. e coz., 1 
vaga / R$ 850,00/ Tratar 
Telefone : 3887-9306 / 
98209-8467
PROCURO trabalho 
de faxineira em casa e es-
critório/ Fone 98230-0553
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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


