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Uma política de sucesso 
não pode ser destruída

Para mim é fato consumado a de-
cepção com esse governo de imbecis,  
por agora desviar recursos do FUN-
DEB para a campanha política de Bol-
sonaro, talvez seja a maior aberração já 
pretendida e espero que o bom senso 
do Congresso o impeça.

Você conhece o FUNDEB?
Legado importante para a Edu-

cação Básica, o caminho traçado pelo 
Fundeb (Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação) mostra que o acompanha-
mento, revisão e continuidade são es-
senciais para garantir uma política de 
Estado, e não de governo. Para Priscila 
Cruz, presidente-executiva do Todos, a 
história do fundo precisa ser honrada. 
“O Fundef/Fundeb/novo Fundeb, são 
um exemplo pró-equidade e pró-qua-
lidade, que uniu gestores públicos de 
diferentes governos”, afirma.

Maria Helena Guimarães de 
Castro era presidente do Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira) quando o 
Fundef foi implantado em 1998, duran-
te a gestão do então ministro da Edu-
cação Paulo Renato Souza. Segundo 
ela, existia uma enorme desigualdade 
de disponibilidade de recursos entre as 
redes de ensino na década de 90 e o go-
verno da época tinha uma grande preo-
cupação em redistribuir esse dinheiro, 
bem como valorizar os professores e 
diminuir as desigualdades educacio-
nais. “Com o Fundef, tivemos resul-
tados importantes no ensino brasileiro 
entre 1997 a 2002: conseguimos saltar 
de 89% das crianças de 7 a 14 na escola 
para 97%”, explicou.

Fernando Haddad foi ministro 
da Educação entre os anos de 2005 a 
2012 e esteve à frente da pasta quan-
do o Fundef foi substituído pelo Fun-
deb em 2006, abarcando todas as eta-
pas da Educação Básica. Para Haddad, 
esse foi um projeto suprapartidário que 
contribuiu de forma inestimável para a 

Educação. “O resultado de hoje é fruto 
de um movimento de entendimento do 
passado, que vai garantir novos avan-
ços para a política brasileira”.

Novo Fundeb
E um novo capítulo na história 

bem-sucedida dessa política se abre em 
2021: as crianças e os jovens das redes 
de ensino mais pobres terão acesso a 
mais recursos, a partir da aprovação de 
um mecanismo mais eficiente e justo. 
“Chegamos à vitória do novo Fundeb 
porque grandes lideranças entenderam 
que o Brasil precisa de um novo meca-
nismo ainda maior, mais justo e mais 
redistributivo”, destaca Priscila.

VÁRIOS ESTUDOS SOBRE 
O FUNDEB EM UM MESMO 

LUGAR: CONHEÇA AS ANÁLI-
SES DO TODOS SOBRE O TEMA 

A construção desse novo Fundo 
só foi possível a partir de um trabalho 
conjunto do Congresso Nacional e de 
toda a sociedade brasileira. É o que 
destaca a deputada federal professo-
ra Dorinha Seabra Rezende (DEM-
-TO), relatora da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 15/2015 do Novo 
Fundeb na Câmara dos Deputados. “O 
Legislativo nacional continua traba-
lhando na regulamentação dessa polí-
tica, em uma proposta muito cautelosa 
para que o ano de 2021 seja de implan-
tação e discussão para definir as bases 
desse novo fundo, com todos os atores 
da área participando desse debate”, de-
clara.

O senador Flávio Arns (PODE-
-PR), relator da PEC 26/2020 no Se-
nado Federal, também evidenciou a 
importância da convergência de quase 
todos os partidos à favor de uma polí-
tica de desenvolvimento econômico e 
social que é o Novo Fundeb. “Vamos 
continuar juntos, para que tenhamos 
uma boa regulamentação do fundo, que 
precisa ser realizada neste ano. E como 
sociedade, precisamos seguir debaten-
do e fazendo da Educação a prioridade 
absoluta do Brasil”.

Caraguatatuba faz nova convocação 
com mais 25 bolsistas do PEAD

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba convocou mais 
25 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 na quarta, 
quinta e sexta-feira (30/9; 
1º e 2/10), das 9h às 14h, 
no Departamento de RH 
da Secretaria da Adminis-
tração, no Centro.  A lista 
de convocação está dispo-
nível na edição do Diário 
Oficial Eletrônico do Mu-
nicípio desta terça-feira 
(29), no link http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/wp-content/uploa-
ds/2020/09/Edital_382.pdf 
(Edital 382).

Ao todo, a Prefei-
tura de Caraguatatuba já 
convocou 588 bolsistas do 
PEAD desde março, dos 
quais 104 eram beneficiá-
rios de serviços leves e 484 
de pesados. Desses 25 con-
vocados, três irão preen-
cher vagas de Beneficiário 
Oficial de Serviços Leves e 
22 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), 
preferencialmente na se-
guinte ordem: do 463º ao 

471º colocado de serviços 
pesados – dia 30/9; do 472º 
ao 479º colocado de ser-
viços pesados – dia 1º/10; 
do 480º ao 484º colocado 
de serviço pesados – dia 
2/10; e do 102º ao 104º de 
serviços leves – dia 2/10.  
Os convocados que não 
puderem comparecer ao 
Departamento de RH nos 
respectivos dias estabeleci-
dos para a entrega da docu-
mentação, tem a opção de 
ir ao setor até sexta-feira 
(2/10), 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 divergências de 
documentos e informações 
prestadas no momento da 
inscrição em fevereiro po-
dem acarretar a desclassi-
ficação do candidato.

Diante da situação 
de calamidade pública 
causada pelo Covid-19, 
caso haja necessidade de 
emissão de documentos 
em órgãos com atendimen-
tos suspensos, como certi-
dões de quitação eleitoral 
e antecedentes criminais, 
mas o candidato não tenha 
acesso à internet, a Prefei-
tura irá receber toda docu-
mentação, após o período 
de isolamento e reabertu-
ra dos estabelecimentos, 
como Fórum e Cartório 
Eleitoral.

Os bolsistas de am-
bos os sexos executam 
atividades de roçada (ma-
nual e mecânica) e limpeza 
de valas, além da capina, 
varrição e pintura de vias 
públicas, bem como a var-
rição de praias e manuten-
ção de obras, coordenadas 
pela Secretaria de Serviços 
Públicos (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 horá-
rio de atendimento ao pú-
blico é das 9h às 14h.
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Oportunidades de emprego em 
Caraguá chegam a 102 vagas 

disponíveis até sexta-feira
O Posto de Aten-

dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Caraguatatuba 
está com 102 vagas de 
emprego disponíveis até 
sexta-feira (2/10). As 
oportunidades abrangem 
todas as regiões da cida-
de, para início imediato, 
visando colocações no 
mercado de trabalho para 
atuar já no próximo fe-
riado de 12 de outubro.

Para se candidatar, 
o munícipe deve com-
parecer ao PAT, das 8h 
às 12h, munidos de RG, 
CPF, CTPS e PIS. O PAT 
de Caraguatatuba fica lo-
calizado na Rua Taubaté, 
520, Sumaré, telefone 
(12) 3882-5211. 

As vagas com M 
na frente são destinadas 
apenas para pessoas do 
sexo masculino e com F, 
apenas para o sexo femi-
nino

Confira as vagas 
por região 

REGIÃO NORTE
Açougueiro (M)
Auxiliar de Manutenção 
– Serviços Pesados (M)
Balconista – Experiência 
em Materiais de Constru-
ção (M)
Motorista – CNH B (M)
Operador de Caixa de 
Quiosque

REGIÃO CENTRAL
Faxineira (F)

REGIÃO CENTRO-
-SUL
Cuidador de Idosos – 
Possuir MEI
Pedreiro – com conheci-
mento em fachadas pre-
diais (M)

REGIÃO SUL
Vendedor de Emprésti-
mos Consignados
Vidraceiro – CNH B e 
experiência com vidros 
temperados (M)

QUALQUER REGIÃO
Ajudante de Marcenaria
Ajudante Geral – CNH 
e noções em mecânica e 
elétrica (M)
Ajudante Geral de Lava 
rápido
Ajudante de Pizzaria (F)
Auxiliar Logístico
Auxiliar de Manutenção 
Predial (M)
Auxiliar de Manutenção 
– elétrica
Auxiliar Mecânico de 
Veículos (M)
Auxiliar de Operações – 
CNH B
Auxiliar de Serviços Ge-
rais – PcD (F)
Banhista – Pet Shop
Cabeleireiro
Consultora de Vendas (F)
Costureira – Overlock 
(F)
Eletricista (M)
Eletricista – C.A. (M)
Eletricista de Veículos – 
Conhecimento em Raster
Eletricista de Veículos – 
CNH B (M)
Eletricista Mecânico – 
CNH B (M)
Eletricista Montador (M)
Encanador Industrial (M)
Encarregado de Lavan-

deria
Enfermeiro SCIH
Farmacêutico – CRF ati-
va
Gestor de Mídias Sociais
Líder Administrativo (F)
Manicure
Manutencista (M)
Mecânico de Motores 
Marítimos e a Diesel – 
CNH B (M)
Mecânico de Refrigera-
ção – CNH B
Mecânico de Veículos 
(M)
Montador de Móveis 
Planejados
Motorista de Caminhão – 
CNH D (M)
Motorista de Caminhão – 
CNH D com disponibili-
dade para viajar
Motorista de Caminhão – 
CNH D
Pintor de Alvenaria
Polidor de Veículos
Preparador de Estrutura 
Metálica (M)
Promotor de Vendas – 
CNH A e possuir moto 
própria (M)
Serralheiro de Alumínio
Serralheiro
Serviços Gerais
Técnico de Ar Condicio-
nado (M)
Técnico/Auxiliar Técni-
co de Manutenção Auto-
motiva
Tosador – Pet Shop
Torneiro Mecânico
Trocador de Óleo Auto-
motivo
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Rede de hotéis de Caraguatatuba realiza, 
nesta quarta, entrevista de 350 candidatos 

inscritos no ‘Mês do Emprego
Nesta quarta-feira 

(30/9), 350 candidatos que 
realizaram inscrições para 
o ‘Mês do Emprego’ pas-
sarão pela fase de entrevis-
tas para atuar em uma rede 
de hotéis de Caraguatatu-
ba.

A seleção será re-
alizada no Ilha Morena 
Praia Hotel, na região Sul 
da cidade, das 9h às 12h, 
seguindo todos os critérios 
de prevenção ao novo co-
ronavírus, com distancia-
mento social, álcool gel e 
obrigação do uso de más-
cara.

O Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Caraguatatuba 
entrou em contato com os 
candidatos que disputaram 
as vagas para recepção, 
cozinha, portaria, serviços 

gerais, limpeza, entre ou-
tras que atendam ao setor 
hoteleiro.

As entrevistas serão 
divididas por sete entrevis-
tadores de uma rede de três 
hotéis da cidade. 

O coordenador do 
PAT, Allan Mattos reforça 
que esta é a primeira eta-
pa de entrevistas de rede 
de hotéis e que, posterior-
mente, mais entrevistas 

serão agendadas. “Impor-
tante destacar para que só 
compareçam os candidatos 
agendados pelo PAT no 
horário combinado evitan-
do aglomeração”, disse.

O Ilha Morena Praia 
Hotel está localizado na 
Avenida Guilherme de Al-
meida, 885, no Morro do 
Algodão. Mais informa-
ções pelo PAT, no telefone 
(12) 3882-5211.

Material da Audiência Pública Eletrônica 
da LOA da Prefeitura de Caraguatatuba 

permanece no site até dia 7
O material da Lei 

Orçamentária Anual 
(LOA) de 2021 da Pre-
feitura de Caraguata-
tuba estará disponível 
para audiência pública 
eletrônica até o dia 7 de 
outubro (quarta-feira), 
no site http://www.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/
pmc/. O público tem a 
oportunidade de enca-
minhar, virtualmente, 
sugestões pelo formulá-
rio colocado na página. 
O conteúdo foi postado 
na última segunda-feira 
(28/9).

A Prefeitura de 
Caraguatatuba também 
promove duas audiên-
cias públicas presen-
ciais de elaboração LOA 
de 2021 nos dias 5 e 7 
de outubro (segunda e 
quarta-feira), às 18h30, 
no Teatro Mario Covas, 
no Indaiá.

O projeto da LOA 
estima as receitas e fixa 
as despesas da Prefei-
tura de Caraguatatuba 
para o exercício seguin-
te, observando as priori-
dades contidas no Plano 
Plurianual (PPA) e as 
metas previstas na Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). Técnicos 
da Secretaria de Plane-
jamento Estratégico e 
Desenvolvimento ex-
plicam a proposta aos 
moradores. O público 
poderá fazer questiona-
mentos, mediante ins-
crição prévia.

A LOA pre-
vê a receita de R$ 
1.006.344.542,00 para 

o ano que vem. As des-
tinações obrigatórias de 
25% da receita para a 
Educação e 15% para 
a Saúde ficaram acima 
do previsto pela Cons-
tituição Federal, com o 
seguinte montante: R$ 
267,59 milhões para 
Educação (27%) e R$ 
198,56 milhões para a 
Saúde (20%), além dos 
6% para manutenção do 
Legislativo. Nas outras 
secretarias foram aloca-
dos R$ 513,9 milhões.

As audiências 
presenciais serão feitas 
respeitando o distancia-
mento adequado entre 
as cadeiras, com dispo-
nibilização de álcool gel 
para os participantes e 
com a obrigatoriedade 
do uso de máscara para 
evitar a proliferação da 
Covid-19.

As audiências 
atendem as exigências 
do Art. 165 da Consti-
tuição Federal, Artigo 
48 da Lei Complemen-
tar 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal), Lei 4.320/1964 
(Estatui Normas Gerais 
de Direito Financeiro 
para elaboração e con-

trole dos orçamentos e 
balanços) e Lei Orgâni-
ca Municipal (Artigos 
3º das disposições tran-
sitórias, 49 e 63).

A Secretaria de 
Planejamento Estratégi-
co e Desenvolvimento 
funciona das 9h às 14h, 
na Avenida Frei Pací-
fico Wagner, 163, piso 
Superior – Centro. Mais 
informações também 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 99779-
1638 e email orcamen-
t o @ c a r a g u a t a t u b a .
sp.gov.br. 

Audiência Pública 
Eletrônica da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) 
de 2021

Período: De 28 de 
setembro a 7 de outubro

Site: http://www.
caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/

Audiências Públi-
cas da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2021

Outubro
Dia 5/10 (segun-

da-feira) – às 18h30/ Te-
atro Mario Covas

Dia 7/10 (quarta-
-feira) – às 18h30/ Tea-
tro Mario Covas

Endereço: Aveni-
da Goiás, 187 – Indaiá
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Braço financeiro do PCC é alvo 
da Operação Rei do Crime

Nesta quarta-feira 
(30) a Polícia Federal (PF) 
deflagrou em São Paulo a 
Operação Rei do Crime. O 
alvo da ação é um braço fi-
nanceiro que opera em fa-
vor do Primeiro Comando 
da Capital (PCC) há mais 
de 10 anos. A investigação 
interditou mais de 70 em-
presas e bloqueou, com au-
torização da Justiça, contas 
bancárias cujos valores su-
peram R$ 730 milhões.

Em nove cidades 
- São Paulo (SP), Bauru 
(SP), Igaratá (SP), Mon-
gaguá (SP), Guarujá (SP), 
Tremembé (SP), Londri-
na (PR), Curitiba (PR) e 
Balneário Camboriú (SC) 
- mais de 200 policiais fe-
derais cumprem em aparta-
mentos de luxo e empresas 
13 mandados de prisão 
preventiva, 43 mandados 
de busca e apreensão e se-
questro de 32 automóveis.

Há ainda nove mo-
tocicletas, dois helicóp-
teros, um iate, três motos 
aquáticas, 58 caminhões 
e 42 reboques e semirre-
boques, com valor apro-
ximado que ultrapassa os 
de R$ 32 milhões em bens 
sequestrados da facção cri-
minosa. Os mandados fo-
ram expedidos pela 6ª Vara 
Criminal Federal de São 
Paulo.

Entre os investiga-
dos estão empresários do 
setor de combustíveis e até 
um dos condenados pelo 
envolvimento no furto ao 
Banco Central do Bra-
sil, ocorrido em Fortaleza 
(CE), em 2005. No total 
são 20 indiciados. O grupo 
responderá pelos crimes de 
organização criminosa e 
lavagem de dinheiro. Du-
rante a investigação, a Po-
lícia Federal rastreou mo-
vimentações financeiras e 
identificou a existência de 
uma rede de combustíveis, 
inclusive uma distribuido-
ra, que atuava em benefí-
cio da facção criminosa, 
lavando ativos de origem 
ilícita, por meio de empre-
sas com atuação sólida no 
mercado e de empresas de 
fachada ou de laranjas.

O Conselho de Con-
trole de Atividades Finan-
ceiras também forneceu 
relatórios de inteligência 

financeira à PF. Os docu-
mentos apontaram movi-
mentações atípicas do gru-
po investigado, cujo valor 
ultrapassa a cifra de R$ 30 
bilhões. “De maneira iné-
dita, a Polícia Federal soli-
citou em juízo a interdição 
da atividade econômica fi-
nanceira de 73 pessoas jurí-
dicas (postos de combustí-
veis, lojas de conveniência 
e escritórios de assessoria 
e contabilidade) utilizadas 
pela facção criminosa para 
movimentação de valores 
ilícitos, as quais passarão 
a ser administradas pela 
Secretaria Nacional de Po-
líticas Sobre Drogas”, diz 
nota da assessoria da PF.

A operação foi bati-
zada de Rei do Crime em 
alusão a empresários que 
fomentam e financiam or-
ganizações criminosas sem 
praticar as ações violentas 
por elas perpetradas.

Agência Brasil

Incerteza da economia cai pelo quinto 
mês consecutivo, diz FGV

O Indicador de 
Incerteza da Economia 
(IIE) brasileira, medido 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), caiu 14,5 
pontos em setembro e 
chegou a 145,8 pontos. 
É a quinta queda conse-
cutiva. Ele apresentou 
fortes altas durante o 
início da pandemia de 
covid-19: 52 pontos em 
março e 43,4 em abril.

“O resultado re-
flete a constatação de 
um retorno sólido das 
atividades econômicas 
e a continuidade do mo-
vimento de relaxamento 
de medidas de isolamen-
to social impostas pela 
pandemia de covid-19. 
Apesar da melhora no 
mês, o indicador ainda 
está 9 pontos acima do 

nível máximo anterior 
a pandemia, alcançado 
em setembro de 2015”, 
disse Anna Carolina 
Gouveia, economista da 
FGV.

Os dois compo-
nentes do indicador tive-
ram queda em setembro. 
O componente de Mídia, 
baseado na frequência 
de notícias com menção 
à incerteza na impren-
sa, recuou 13,5 pontos e 

chegou a 130 pontos.

Já o componente 
de Expectativas, base-
ado nas previsões dos 
analistas econômicos, 
caiu 12,6 pontos, indo 
para 190. Segundo a 
FGV, essa é a primeira 
vez que o indicador fica 
abaixo dos 200 pontos 
desde o início da pande-
mia.

Agência Brasil
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Camara Municipal 
de Caraguatatuba

Câmara aprova proposta que cria 
fundo especial do bombeiro

Foi realizada na 
noite desta terça-feira 
a 35ª sessão ordinária 
do ano. Os vereadores 
aprovaram por unani-
midade o projeto de lei 
21/20, que dispõe so-
bre a criação do Fundo 
Especial do Bombeiro 
– FEBOM e dá outras 

providências.

A proposta tem 
a finalidade de prover 
recursos para aquisição 
de bens, viaturas, equi-
pamentos, materiais, 
construções, despesas 
com serviços e pessoal, 
necessários ao desem-
penho das atividades 

dos bombeiros neste 
município. 

Os parlamentares 
também aprovaram na 
sessão o projeto de lei 
038/20, que denomina 
de Alameda das Tamar-
gueiras, a Viela Quatro, 
localizada no loteamen-
to Cidade neste municí-
pio.

Requerimentos aprovados na 35ª
 sessão ordinária de 2020

Requerimento nº 334/20 – 
Requer do Executivo infor-
mações sobre a utilização do 
financiamento FINISA, no va-
lor de cem milhões destinados 
ao Programa Pró-Caragua.
 
Requerimento nº 335/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre cópia das grava-
ções das reuniões do Grupo 
sobre as alterações do Plano 
Diretor.

Requerimento nº 337/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a aplicação do De-
creto nº 634 de 16 de fevereiro 
de 2017.

Requerimento nº 338/20 – Re-
quer do Executivo cópia do 
contrato de locação de máqui-
nas para uso no antigo RCC, 
hoje Bota-fora Barranco Alto 
, cito à Rua Jordão Pedro, s/nº.

Requerimento nº 339/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a possibilidade de 
regulamentar no âmbito do 
município a atividade profis-
sional de motofretista.

Requerimento nº 340/20 – 
Requer do Executivo infor-
mações sobre a possibilidade 
de realizar a extensão da rede 
elétrica com iluminação de 
LED em toda a extensão da 
Rua Manoel Alevino dos San-
tos, Bairro Golfinho.

 Requerimento nº 341/20 – 
Requer da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, Ge-
neral Floriano Peixoto Viera 
Neto que informe sobre a per-
missão para entrega em área 
condominial Minha Casa Mi-
nha Vida.

Requerimento nº 342/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a instalação de uma 
unidade do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador – PAT, 
na zona sul do município.

Requerimento nº 343/20 – 
Requer do Executivo infor-
mações sobre a possibilidade 
de realizar a extensão da rede 
elétrica com iluminação em 
LED na Rua Benedito Cruz 
e na Travessa 10B, da mesma 
rua, Bairro Pegorelli.

Requerimento nº 344/20 – 
Requer do Executivo infor-
mações sobre a possibilidade 
de realizar a extensão da rede 
elétrica com iluminação de 
LED na Av Thereza Albino 
Chacon, bairro Golfinho.

Requerimento nº 345/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a viabilidade de ex-
tensão da rede de iluminação 
pública para a Rua Gaivotas 
no bairro Jardim Gaivotas
 
Requerimento nº 346/20 – 
Requer do Executivo infor-
mações sobre a viabilidade 

de pavimentação da Travessa 
Lauriana Paes no Bairro Porto 
Novo.

Requerimento nº 347/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a viabilidade de 
revitalização e extensão de 
iluminação pública da Praça 
Princesa Isabel, no Bairro do 
Tinga.

Requerimento nº 348/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a viabilidade de 
implantação de lombofaixa na 
Av Eng. João Fonseca, Cen-
tro.

Requerimento nº 349/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a obra de infraes-
trutura - perenização de ruas, 
no bairro Rio Marinas.

Requerimento nº 350/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a substituição de 
tubos, na Rua Pedrina Borges 
Arouca, bairro Morro do Al-
godão.

Requerimento nº 351/20 – 
Requer do Executivo infor-
mações sobre urbanização da 
praça Rua Alcides Alves Pe-
reira, Jd Califórnia.

Requerimento nº 352/20 – Re-
quer do Executivo informa-
ções sobre a iluminação por 
LED no Balnerário Rio-Mari-
nas, Morro Algodão.

Conheça os candidatos 
a Prefeito

Caraguatatuba

SãoSebastião
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O Casamento da minha amiga 
Andréia Blasco Lacerda e 

Rodrigo Lacerda  aconteceu 
na cidade de São Paulo e foi 

como um conto de fadas, tudo 
como ela sempre sonhou. 

Parabéns e muitas felicidades 
aos noivos!
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Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!
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marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

Secretaria de Saúde presta contas 
do 2º quadrimestre de 2020 em 

audiência pública online
Técnicos da Secreta-

ria de Saúde de Caraguata-
tuba prestaram contas sobre 
todas as atividades realizadas 
e recursos financeiros in-
vestidos no 2º quadrimestre 
de 2020 nesta quarta-feira 
(30/9). A audiência pública 
online foi transmitida no site 
(https://www.camaracaragua.
sp.gov.br/), página no You-
Tube e pela página do Face-
book da Câmara Municipal, 
como medida de distancia-
mento social a para conter a 
disseminação do novo coro-
navírus.

Os trabalhos foram 
coordenados pelo secretário 
de Saúde, Amauri Toledo, 
acompanhado da secretária 
adjunto, Derci Andolfo, e da 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde (Comus), 
Priscila Meyer. O vereador 
João  Silva de Paula  Ferreira 
também participou da audi-
ência pública. 

No 2º quadrimestre 
do ano, a Secretaria de Saú-
de agendou 8.047 consultas 
e 2.895 exames no Ambula-
tório Médico de Especiali-
dades (AME), representando 
550 exames e 544 consultas 
a mais que o 1º quadrimestre. 
Foram 2.015 (365 a mais em 
relação ao 1º) ausências nas 
consultas e 786 (245 a mais 
em relação ao 1º) nos exames 
no 2º quadrimestre, o equiva-
lente as taxas de absenteísmo 
(falta) de 25% e 27,15 % para 
cada procedimento, respecti-
vamente.

A Casa de Saúde 
Stella Maris realizou 10.709 
procedimentos de urgência 
emergência. As internações 
chegaram a 2.401 na institui-
ção, com 563 cirúrgicas, 869 

médicas, 749 obstétricas e 
229 pediátricas nos meses de 
maio, junho, julho e agosto.

Na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Cen-
tro foram 15.275 consultas 
em adultos, 1.779 em crianças 
e 18.295 acolhimentos e clas-
sificações de risco feitos pela 
equipe de enfermagem.  

A UPA Sul  registrou 
14.078 atendimentos adultos, 
1.807 infantis e 16.951 aco-
lhimentos e classificações de 
risco na enfermagem. 

A UPA Covid, monta-
da especialmente para o com-
bate da pandemia do novo co-
ronavírus, computou 10.023 
consultas em adultos, 1.039 
em crianças e 11.467 acolhi-
mentos e classificações de ris-
co da equipe de enfermagem.

A Unidade de Pronto 
Atendimento do Massaguaçu, 
na Região Norte, executou 
7.568 consultas em adultos, 
1.023 consultas infantis e 
9.270 acolhimentos e classifi-
cações de risco.

O Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) fez 183 
castrações em sua campanha 
itinerante (zoomóvel) nos 
bairros do Jetuba, Alto do 
Jetuba, Taurumã, Golfinho e 
Massaguaçu.

As ações de combate 

à dengue envolveram 39.399 
atividades entre bloqueio me-
cânicos, casa a casa, elimina-
ção de criadouros e aplicação 
de larvicidas e outras 518 vis-
torias em imóveis especais e 
pontos estratégicos.

Dos 14.008 exames 
laboratoriais realizados, 5.504 
foram para detectar a infecção 
por coronavírus.

As quatro Unidades de 
Suporte Básico (distribuídas 
entre as regiões do Centro, 
Centro-Norte, Centro-Sul, 
Norte e Sul) e Avançado (que 
cobre a cidade inteira) do Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) foram 
chamadas 3.821 e 327 vezes, 
respectivamente.

A Vigilância Sanitária 
promoveu 1.300 inspeções, 
incluindo a força-tarefa com 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo, Polícia Civil, 
Polícia Militar, Secretarias de 
Fazenda, Urbanismo, Saúde; 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania; e Mobilidade Ur-
bana e Proteção ao Cidadão; 
além dos Conselhos Tutelar 
e Municipal dos Direitos das 
Crianças e do Adolescente 
(CMDCA) para coibir os “flu-
xos” ou “rolezinhos”. O órgão 
aplicou 42 multas por falta do 
uso de máscara.

PM captura dois 
foragidos da Justiça em 

Caraguatatuba
 Por volta das 18h 
do último domingo (27), uma 
equipe da Força Tática da Po-
lícia Militar, durante patrulha-
mento pelo bairro Massagua-
çu, avistou um indivíduo que 
demonstrou atitude suspeita ao 
perceber a presença policial, 
culminando em sua aborda-
gem. Em busca pessoal, nada 
de ilícito foi encontrado, porém 
ao ser feita pesquisa criminal, 
foi constatado que o mesmo era 
procurado da justiça pelo crime 
de furto. 
 Durante o deslo-
camento para o DP, a equipe 
abordou outro indivíduo que 
após consulta constatou-se 
também ser foragido da lei. 
 Ambos foram reco-
lhidos à cadeia pública onde 
permaneceram à disposição da 
justiça.

Homem é preso por tráfi-
co em São Sebastião

 Após denúncia anô-
nima, ocorrida na madrugada 
de sábado (26), de que uma 
casa no bairro Itatinga, seria 
utilizada para o armazenamen-
to de drogas, uma equipe da 
Polícia Militar, dirigiu-se até o 
local.
 Lá chegando os po-
liciais avistaram um indivíduo 
que empreendeu fuga dispen-
sando cédulas de dinheiro no 

chão, até que foi detido. Em 
busca pessoal, ao ser questio-
nado sobre a fuga e o dinheiro, 
o indivíduo confessou ser o res-
ponsável por guardar as drogas 
da denúncia, levando a equipe 
até sua residência e apontando 
o local onde estavam escondi-
das as drogas. 
 Foram apreendidos: 
Cocaína 1439 porções; Haxixe 
48 porções; Lança perfume 24 
frascos; Aparelhos celulares 
03; Mochila 01; Dinheiro R$ 
640,00.

PM captura foragido da 
Justiça em Caraguatatuba
 Na manhã de sexta-
-feira (25), uma equipe da PM, 
durante patrulhamento pelo 
bairro Morro do Algodão, ave-
riguou uma denúncia de pessoa 
procurada pela justiça. 
 Foi realizada a abor-
dagem ao indivíduo com quem 
nada de ilícito foi encontrado, 
porém ao realizar pesquisa cri-
minal foi constatado que o mes-
mo era procurado pela justiça 
pelos crimes de roubo e amea-
ça.

PM realiza a prisão de trio 
por tráfico de drogas em 

São Sebastião
 Após denúncia anôni-
ma de tráfico de drogas na Vila 
Sahy, uma equipe da Polícia 
Militar, realizou uma incursão 
pelos becos e vielas do bairro, 
até que em dado momento os 

policiais avistaram 03 indivídu-
os, um deles com 31, e os ou-
tros dois com 24 anos, estando 
um deles contando dinheiro e 
dois mexendo em uma sacola. 
 Foi realizada a abor-
dagem e com eles foram en-
contrados 22 invólucros de 
maconha, 42 pedras de crack e 
54 papelotes de cocaína, bem 
como R$ 151,00 em dinheiro.
 Nas proximidades 
de onde eles estavam, também 
foi encontrado um tablete de 
maconha de aproximadamente 
1kg.

Duas mulheres são pre-
sas por tráfico em Ilhabela
 Após denúncia anô-
nima, ocorrida por volta das 
14h de terça-feira (22), de que 
uma mulher estaria em um táxi 
transportando drogas, sentido 
bairro Perequê, uma equipe 
da Polícia Militar fez um bre-
ve patrulhamento pelo local 
até que avistou a suspeita en-
trando em uma residência. Foi 
feita a abordagem e em busca 
domiciliar foram localizados 
391 eppendorf de cocaína, 290 
pedras de crack, 02 porções 
maiores de crack, 197 porções 
de maconha e R$ 495,00 em di-
nheiro. 
 Enquanto os policiais 
realizavam a busca, chegou à 
residência mais uma mulher 
que indicou onde estava escon-
dido o dinheiro proveniente do 
tráfico. 
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

1º de outubro de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“O capaz não tem 
concorrente tem 

seguidores!”

 Razão e emoção estarão em perfeita harmonia. 
Sinal de sucesso na paixão! Aposte num bom papo. Nº da 
Sorte 15.

 Avalie o que é prioridade neste momento. O 
amor deve fica para depois, ok? Uma briga pode abrir novos 
caminhos. Nº da sorte 35.

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 vai pedir segurança. Ficar por ficar 
não terá muita graça! Cuidado com conflitos emocionais. Nº 
da Sorte 23.

 A paixão deixa a desejar. Cuidado com jogui-
nhos e coisas mal resolvidas. Se apressar as coisas, pode 
pôr tudo a perder. Nº da Sorte 28.

 Distância ou conflitos de opinião podem causar 
atritos. É melhor ter cautela! Só não seja rebelde, ok? Nº da 
Sorte 10.

 Ótima sintonia com os amigos. Estará mais 
sensível no final de semana. Atenção com coisas do cora-
ção! Nº da Sorte 30.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Agarre a chance de estimular sua vida amorosa. 
O céu está a seu favor! Quem está livre pode iniciar um 
namoro. Nº da Sorte 10.

 Você estará confiante e empolgada na paixão. 
Vale a pena apostar alto! Nem a distancia vai atrapalhar 
seus planos. Nº da Sorte 61.

 Sucesso absoluto no campo afetivo, pode 
apostar! Sua alegria vai contagiar o menino! Valorize a 
lealdade! Nº da sorte 13.

 Brigas com o fofo serão passageiras. Novos 
estímulos vão animar a paixão. Seja discreta sobre sua 
vida. Nº da Sorte 30. 

 Vai se entender melhor com todos. Um encon-
tro pode alegrar seu coração! Mas, conflito de interesses 
pode atrapalhar. Nº da Sorte 02.

 Muito cuidado com o orgulho ou a teimosia. 
Pode estragar tudo com o garoto. Não deixe a distância 
atrapalhar a paixão. N° da Sorte 03.
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CARAGUATATUBA
Atualizado em : 14:00 30/09/2020

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
1
4
2
3
5
5
1
2
58
93
71
20
51
39
121
78
40
26
4
2
67
69
22
16
1
13
70
62
19
27
79
94
2
3
6
1
3
6
2
315
2444

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
1
4
4
8
4
123
1
5
13
18
13
10
45
33
71
28
1
2
1
17
1
112
12
32
112
2
35
62
43
22
10
7
5
6
4
8
1
1
21
12
2
9
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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 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.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1007471-36.2018.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Ana Maria Gabos de Campos
Prioridade Idoso
3ª Vara Cível3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO Nº 1007471-36.2018.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo,
Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) a todos quantos virem o presente ou dele conhecimento 
tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Ana Maria Gabos de Cam-
pos e Pedro Luis Cardoso de Campos, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando regularizar o domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Virgem, 
Bairro Getuba, na Praia do Massaguaçú, Caraguatatuba/SP, identificação 
municipal sob o nº 06.104.010, Lote 10 da Quadra 31, do Loteamento: O 
Capricórnio, descrito e caracterizado na matrícula nº 52.557 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP, alegando posse mansa e pací-
fica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será con-
siderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 02 de agosto de 2019.
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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


