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Operação impede invasão de área no
Parque Estadual da Serra do Mar
Caraguatatuba completa 30 dias
com taxa de ocupação de leitos
abaixo de 40%
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promove Bazar Solidário nos
dias 8 e 9 de outubro
Parlamento Europeu aprova
meta de reduzir emissão de
gases até 2030
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No Cooperativismo, juntos
fazemos a diferença

Você já deve ter ouvido falar em cooperativismo, um conceito de união socioeconômica que tem por base a cooperação entre
pessoas para atingir o bem comum e satisfazer as necessidades coletivas. É o mais completo, democrático e igualitário movimento
- e filosofia de vida - que visa o desenvolvimento e a transformação da realidade por
meio de uma verdadeira corrente do bem na
qual juntos fazemos a diferença. Em poucas
palavras: cooperativismo é progresso, conquistado pela cooperação, pela solidariedade
e pelo auxílio mútuo.
Se pensarmos na história da humanidade, o conceito de cooperativismo é inerente ao ser humano. Desde os tempos mais
primitivos, o indivíduo busca na associação
com grupos ou no trabalho em conjunto formas mais práticas, menos onerosas e mais
produtivas para sobreviver e crescer. Os
exemplos, só para citar alguns, são os mais
diversos e vão desde os ancestrais povos nômades que se uniam para caçar e pescar até
os trabalhadores rurais que se reuniam para
otimizar a colheita, a produção de bens e os
lucros.
Oficialmente, o cooperativismo nasceu na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Rochdale, durante a Revolução Industrial. O ano era 1844 e 27 tecelões e uma
tecelã, conhecidos posteriormente como os
Pioneiros de Rochdale, se uniram e criaram a
primeira cooperativa de consumo do mundo.
Batizada de “Sociedade dos Probos
Pioneiros de Rochdale”, a cooperativa surgia como alternativa econômica de atuação
no mercado, frente ao desemprego e aos preços abusivos praticados pelos comerciantes.
Só no primeiro ano, com a economia mensal de uma libra de cada associado, o capital
da cooperativa atingiu 180 libras e cerca de
dez anos depois a instituição já contabilizava mais de mil associados. A cooperativa de
Rochdale tornou-se exemplo para o cooperativismo na Inglaterra e a ideia disseminou-se
no mundo e em outros grupos de idealizadores e profissionais.
Várias cooperativas de crédito surgiram na Europa a partir de então. Em 1865
nascia o primeiro banco cooperativo urbano,
em Milão, na Itália. No mesmo ano, os Estados Unidos promulgavam a primeira Lei
Cooperativista do país. De 1885 a 1888, só
a Alemanha registrava mais de 1,4 mil associações cadastradas. Em 1900, a província
de Quebec, no Canadá, inaugurava a primeira cooperativa de crédito ‘Caixa Popular’ das
Américas.
A disseminação foi viral e hoje o co-

operativismo é um movimento global com
mais de 1,2 bilhão de indivíduos impactados
em diversas regiões do planeta. Cento e cinco países possuem ao menos uma cooperativa, uma a cada seis pessoas são cooperadas e
mais de 250 milhões de empregos são gerados pelo cooperativismo.

E no Brasil?
O cooperativismo em nosso País está
intrinsecamente ligado à colonização portuguesa e à origem dos nossos povos. Há
indícios de processos de cooperação desde
os primórdios do Brasil. Os indígenas, por
exemplo, já praticavam um modelo econômico organizado e coletivo com base na caça
e na agricultura de subsistência. Com a chegada das missões jesuítas, introduziram-se
nas aldeias guarani as primeiras bases para
a construção de um estado cooperativo mais
solidário, cujo modelo se manteria de 1610
até meados de 1760. Existem ainda citações
históricas que apontam movimentos cooperativistas entre quilombolas dos séculos 17
ao século 19.
Em 1889 era criada a Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, em Minas Gerais. A data
marca o nascimento oficial do cooperativismo no Brasil, consolidando-se como importante propulsor para o advento de cooperativas dos mais diversos ramos de atividade de
Norte a Sul do País.

volvimento crescente desde sua implantação e com grande capilarização em outros
Estados. Só para se ter uma ideia, o Brasil
conta atualmente com mais de 30 milhões de
famílias associadas a cooperativas – e mais
de 80 milhões de brasileiros tem famílias
vinculadas a elas. O País comporta mais de 7
mil cooperativas distribuídas em sete ramos
de atividade, com geração de quase 400 mil
empregos formais.
O cooperativismo de crédito é ainda
importante vetor no fomento à economia e
até mesmo da transformação digital do setor, com produtos, serviços e tecnologias desenvolvidas especialmente para o associado.
Desde sua inauguração em 1902, o Sicredi
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já superou 4,6 milhões de associados e
figura entre as seis maiores instituições
financeiras dos brasileiros (incluindo os
bancos convencionais).
E a força do cooperativismo cresce. Mais de um século depois, o sonho do
padre Amstadt de oferecer à população
um sistema de crédito cooperativo igualitário capaz de transformar positivamente
a vida das pessoas e de seus negócios, é
hoje estilo de vida e modelo propulsor de
progresso Brasil afora.
Não à toa, mais de 11 milhões de
brasileiros são hoje associados a alguma
das 909 cooperativas de crédito do Brasil, engrossando o time dos que acreditam
que quem faz junto faz a diferença.

Caraguatatuba completa 30 dias com taxa
de ocupação de leitos abaixo de 40%

Caraguatatuba está
há 56 dias dentro da Fase
Amarela do Plano São
Paulo. A cidade completou nesta terça-feira (6/10)
30 dias com taxa de ocupação de leitos voltados
para atendimento da Covid-19 abaixo de 40%.
Para se ter uma
ideia, no Boletim Epidemiológico divulgado hoje
pela Secretaria de Saúde,
a taxa de ocupação em leitos de UTI foi de 33% e de
Enfermaria de 21%.
Mesmo com a diminuição de internações,
a Prefeitura de Caraguatatuba orienta os pacientes
que apresentem qualquer
sintoma de síndrome gripal (dor de garganta, tosse, mal estar, dor de cabeça, febre ou falta de ar)
procure atendimento na
UPA Covid-19, localizada
no Jardim Primavera.

Cooperativismo de Crédito
Em 1902, por iniciativa do padre suíço Theodor Amstadt, grande conhecedor
da experiência de cooperativismo alemã
nos anos de 1818 a 1888, surgia em Nova
Petrópolis, no Rio Grande do Sul, a Sicredi
Pioneira - primeira cooperativa de crédito
do Brasil e da América Latina, criada para
fomento da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconômico da região.
Fundamentado na honestidade dos
A dica é para qualcooperados, não importando se dispunham
ou não de capital, o modelo Amstadt introdu- quer paciente, principalzia a primeira instituição financeira cooperativa na região Sul, atuando principalmente
junto a pequenos produtores rurais de vilarejos ou diminutas comunidades agrícolas. Os
trabalhadores podiam agora depositar suas
economias na cooperativa de crédito que,
com as sobras apuradas, criava reservas que
davam maior segurança à população diante
de incertezas ou momentos de crise.
O Rio Grande do Sul tornava-se assim o grande celeiro do cooperativismo de
crédito no Brasil, com uma taxa de desen-

mente os idosos que estão no grupo de risco. No
local, os idosos passam
por consulta, realizam a
tomografia e o teste rápido. “Quando mais cedo
o atendimento, maior a
chance de cura”, destaca o secretário de Saúde
Amauri Toledo.
Levantamento da
Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde
de Caraguatatuba, aponta
que homens com mais de
60 anos, com comorbidade, são as principais vítimas da Covid-19, doença
provocada pelo novo co-

ronavírus.
Entre as comorbidades, estão doenças renais crônicas, diabetes,
pressão alta e problemas
cardíacos. Diante desse
dado, a Prefeitura alerta
para um maior cuidado
com esse grupo de risco.
Caraguatatuba registra 2.516 casos positivos de Covid-19, sendo
2.189 de pacientes da cidade e 327 de outros municípios. A boa notícia é
que 2.034 pacientes já se
recuperaram da doença.
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Fundo Social de Caraguatatuba promove
Bazar Solidário nos dias 8 e 9 de outubro

O Fundo Social
de Caraguatatuba realiza
nesta quinta e sexta-feira
(8 e 9) o ‘Bazar Solidário’ com venda de itens de
decoração de mesa, como
sousplat, jogo americano, guardanapo de tecido,
porta guardanapo, bate
mão, puxa saco, pano de
prato e toalha de mesa.
Mais de 300 peças
serão vendidas com valores a partir de R$ 5. Elas
foram produzidas pela
equipe do Fundo Social,
utilizando os materiais
disponíveis, já que devido
à pandemia da Covid-19
os cursos de costura foram
suspensos este ano.

Quem for prestigiar
deve seguir todos os critérios de prevenção ao novo
O Bazar Solidário José Damazo dos Santos,
coronavírus, com uso de será das 8h às 17h, na sede 39 – Centro (próximo ao
álcool gel e máscara.
do Fundo Social, na Rua banco Santander).

Continua as obras de construção da Unidade
Básica de Saúde do Balneário Golfinhos

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Obras Públicas, continua com as obras
de construção da Unidade
Básica de Saúde (UBS)
do bairro Balneário Golfinhos.
A UBS terá seis
consultórios
médicos,
consultório odontológico,
farmácia, sala de vacina,

sala de coleta e procedimentos, sala de observação, sala de inalação,
sala de curativos, setor
administrativo, recepção,
vestiário, refeitório, copa,
sala de atividades coletivas, almoxarifado, depósito de materiais, além de
sala de espera, banheiros,
recepção e área para ambulância.

O investimento da
Prefeitura de Caraguatatuba chega a R$ 3,2 milhões.
Com a obra, a Prefeitura vai desafogar o
atendimento nas Unidades
do Tinga e Morro do Algodão. Serão beneficiados
moradores do Jardim das
Palmeiras, Golfinhos, Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Britânia.
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Operação impede invasão de área no
Parque Estadual da Serra do Mar

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
do Meio Ambiente em conjunto com a Polícia Ambiental e a Polícia Militar, realizaram uma operação para
impedir a invasão de área
no Parque Estadual da Serra
do Mar, na estrada sentido à
Praia de Castelhanos, na manhã do sábado (3).
A ação coordenada pelas autoridades evitou
uma ocupação desordenada
e inapropriada no Parque Estadual da Serra do Mar. Os
agentes realizaram a abordagem no exato momento
em que dois homens iriam
iniciar a construção ilegal
e na sequencia efetuaram a
apreensão do material e encaminharam para a garagem
da Prefeitura.
O secretário de Meio
Ambiente, Eduardo Hipólito, destaca o valor do trabalho em conjunto das autoridades nesta operação. “É
de extrema importância que

ações integradas como essa
sejam mantidas, porque sem
elas não conseguimos suprir a demanda. Desta forma
ampliamos a fiscalização e
atingimos os objetivos de
supervisionar essas áreas tão
frágeis. Ressalto que, sem
ajuda de todos que atuaram
nessa operação, teria sido
impossível concluir esse tra-
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NOTA OFICIAL
Mais “Fake News” contra Ilhabela

balho”.
Para Hipólito, esta
operação preventiva, que interrompeu a construção irregular “é algo muito difícil de
acontecer por conta da agilidade dos invasores, e uma
vez que os mesmos estão
dentro da construção ilegal,
toda a operação se torna muito mais difícil”, destacou.
Coligação: Caraguá com tudo novo - PRTB, PL, DEM, PSB e PTC - CNPJ 38.633.817/0001-70 - R$ 150,00
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A Prefeitura de Ilhabela esclarece que a lista divulgada pela Revista da Internet BAEPI, que apresenta nomes de pessoas que teriam
sido supostamente beneficiadas de forma irregular pelo PROGRAMA
ILHABELA UNIDA PELO TRABALHADOR, refere-se a documento interno em que se apura, após apontamentos iniciais do Tribunal de Contas, eventuais irregularidades na execução do PROGRAMA.
Importante esclarecer que, até o presente momento, foram identificados pela Prefeitura, além dos casos já resolvidos, 111 beneficiados
irregulares, que serão devidamente notificados.
Portanto, o alarde tendencioso feito pela Revista da Internet BAEPI, em texto em que sequer assume a autoria, é mais um caso de “Fake
News”, agora em período eleitoral, que objetiva fomentar o caos social
pela disseminação de notícia sensacionalista e desrespeitosa com os
cidadãos ilhabelenses.
Por fim, a Prefeitura de Ilhabela reitera que continuará apurando
toda e qualquer irregularidade cometida em ação governamental, pois
tem compromisso com a legalidade e a responsabilidade no trato da
coisa pública.
A prefeitura informa ainda que estudará a possibilidade de medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis pela divulgação dessa
notícia.
Prefeitura Municipal de Ilhabela.

Ilhabela certifica 180 alunos em
curso de capacitação profissional

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, em
parceria com a Fundação de
Apoio a Tecnologia (FAT),
está promovendo cursos de
qualificação para os moradores do arquipélago.
Foram
disponibilizados os cursos de Inglês
e Espanhol para Recepção,
Agente de Orientação Turística, Decoração de Festas, Manutenção de Embarcações, Orientador de
Turismo, Culinária Básica,
Instalação e Manutenção de
Equipamento de Refrigeração, Laminação e Pintura de
Embarcações e Organização
de Eventos. As categorias
disponíveis estão alinhadas
ao atendimento e ao turismo
no arquipélago.
No dia 5 de outubro teve início os cursos de
Orientador de Turismo, Culinária Básica, Instalação e

Manutenção de Equipamento
de Refrigeração, Laminação
e Pintura de Embarcações e
Organização de Eventos, que
serão realizados na região
urbana do arquipélago, até o
dia 7 de novembro.
As
comunidades
tradicionais do Bonete e
Castelhanos também serão
contempladas com cursos
de Inglês e Espanhol para
Recepção e Agente de Orientação Turística, entre os dias
5 de outubro e 30 de novembro, ministrados pelas instrutoras Sônia e Mauricia.
Saiba mais:
No próximo sábado
(3) será realizada a entrega
dos certificados para as seis
primeiras turmas que concluíram os cursos até o final do
mês de setembro, nas áreas
de Decoração de Festas, Manutenção de Embarcações,
Inglês e Espanhol para Recepção e Agente de Orientação Turística.

Os cursos foram
aplicados na escola Gabriel
Ribeiro dos Santos e no Auditório do Paço Municipal,
ministrados pelos instrutores
Fernanda Nunes, Igor Bruzaferro, Maria Montserrat e
Maurícia.
As formaturas e a entrega dos certificados ocorrerão, separadamente, das 9h
às 14h, no Auditório do Paço
Municipal.
Confira o cronograma das formaturas de cada
turma:
- 9h - inglês e espanhol primeira fase
- 10h - inglês e espanhol segunda fase
- 11h - turma de manutenção
de embarcação
- 13h - turma de decoração
de festa
- 14h - turma orientador de
turismo
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Estado do Rio prorroga medidas
restritivas até dia 20
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O retorno dos torcedores aos estádios de
futebol, que contará com
legislação específica, atividades culturais previamente autorizadas e rodas
de samba podem ser realizadas seguindo os protocolos sanitários avaliados
pela autoridade sanitária
municipal e pela Secretaria de Estado da Saúde.
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2018

Parlamento Europeu aprova meta de
reduzir emissão de gases até 2030

O Parlamento Europeu votou a favor de uma
meta juridicamente vinculante para a União Europeia
(UE) de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa
em 60% até 2030, contra os
níveis de 1990, de acordo
com os resultados da votação
divulgados hoje (7).

A meta é mais ambiciosa do que o corte de emissões líquidas de “pelo menos
Segundo a última 55%” até 2030 proposto pela
Cariocas e turistas praias continua proibida.
Comissão Europeia, que
lotam praias do Rio em Os serviços de consumo nota técnica e o painel de quer finalizar a meta até o
dia de altas temperaturas de bebidas alcoólicas em indicadores sobre a pan- fim do ano.

demia do novo coronavírus, entre as nove regiões
em que o estado é dividido, oito estão classificadas com bandeira amarela, que indica baixo risco
para a doença: Metropolitanas I e II, Baía da Ilha
Grande, Médio-Paraíba,
Norte, Baixada Litorânea,
Noroeste e Serrana.
Agencia Brasil
Coligação: Caraguá com tudo novo - PRTB, PL, DEM, PSB e PTC - CNPJ 38.633.817/0001-70 - R$ 150,00

Silva/Agência ambiente externo ao estabelecimento permanecem
proibidos depois das 22h,
Permanência
de ficando autorizados apepessoas na areia das praias nas para os clientes sendo Rio continua proibida tados em mesas e cadeiras
(Arquivo/Agência Bra- nas áreas internas e extersil/Tomaz Silva/Agência nas, respeitando o distanciamento mínimo de 1 a 2
Brasil)
metros.
A permanência da
Bandeira amarela
população na areia das
(Tomaz
Brasil)

Para fazer isso, o Parlamento precisará chegar a
um acordo em relação à meta
com os países-membros da
UE, que estão divididos sobre quão ambicioso o plano
deve ser.

a meta de 60% com maioria
de 26 votos e irá confirmar
o posicionamento com outra
votação nesta quarta-feira.

um caminho que, se adotado globalmente, limitaria o
aquecimento global a níveis
seguros.

Jytte Guteland, líder
parlamentar sobre a questão,
disse que o Parlamento deu
“um grande passo mais perto” de cumprir as metas do
acordo climático de Paris.

É improvável que
uma meta de 60% garanta o
apoio dos países da UE. Mas
o apoio do Parlamento a um
objetivo mais ambicioso
pode tornar mais difícil que
os países diluam o objetivo
nas negociações subsequentes.
“Decidimos por instrumentos realmente ambiciosos e não vamos abrir
mão deles facilmente”, disse o parlamentar Michael
Bloss.
Agencia Brasil

Especialistas dizem
que um corte de 55% até
A meta atual da UE 2030 é o esforço mínimo nepara 2030 é um corte de 40% cessário para conduzir a UE
a se tornar neutra em termos
nas emissões.
de clima até 2050, colocanA assembleia aprovou do as emissões do bloco em

Produção de diesel S-10 tem quarto
recorde consecutivo

Pelo quarto mês
consecutivo, a Petrobras
bateu recorde de produção de diesel S-10, com
baixo teor de enxofre. Em
setembro, atingiu a marca
de 1,89 milhão de metros
cúbicos. No mesmo mês,
a empresa registrou recorde de vendas do produto.
O total comercializado foi
de 1,91 milhão de metros
cúbicos.
De acordo com
a companhia, a alta na
produção do diesel S-10
nos últimos anos é resultado de maior demanda
pelo produto no Brasil,
que, segundo a Petrobras,
acompanha a evolução
dos motores de veículos
pesados e utilitários movidos a diesel. Os veículos são responsáveis pela
maior parte da circulação
de mercadorias no territó-

rio nacional.
A Petrobras relacionou o recorde de vendas do diesel com o baixo
teor de enxofre às ações
comerciais que adotou,
com o objetivo de reduzir
os efeitos da pandemia da
covid-19 sobre a demanda
de combustíveis e, ainda,
aos “esforços bem-sucedidos de ampliar a oferta do
produto com menor teor
de enxofre, em substituição ao diesel S-500”.
Conforme a com-

panhia, o recorde de produção de diesel S-10 vem
sendo superado seguidamente desde junho. Lá
foram produzidos 1,63
milhão de metros cúbicos, marca superada em
julho (1,81 milhão de metros cúbicos) e em agosto
(1,84 milhão de metros
cúbicos). “As vendas do
produto em setembro superaram em 7,3% o recorde anterior de 1,78 milhão
de metros cúbicos, registrado em julho de 2020”,
informou, em nota.
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PM prende procurado
pela justiça em Ubatuba
Na noite de sábado (03) uma equipe da Força
Tática da Polícia Militar, em
patrulhamento pelo bairro
Parque Guarani avistou um indivíduo já conhecido, e como
era de conhecimento da equipe que o mesmo estava foragido da justiça, os policiais o
abordaram e realizaram pesquisa em seu nome, que confirmou que o mesmo estava
sendo procurado pelo crime
de roubo.

CNPJ: 38.740.573/0001-24 - R$ 100,00

Polícia Federal faz
apreensão de cocaína no
Porto de São Sebastião
Na última sexta-feira
(02), a Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta, realizaram a apreensão de
uma carga de 1,5 tonelada de
cocaína em meio a uma carga
de milho em uma embarcação
ancorada no Porto de São Sebastião.
Segundo a Polícia
Federal, o navio Unispirit tem
tripulação russa, bandeira de
Antígua e Barbuda, e tinha
como destino a cidade de Cadiz, na Espanha. A operação
aconteceu a partir de uma inspeção de rotina e a empresa
exportadora do milho é brasileira, mas não teve o nome
divulgado.
O material apreendido foi encaminhado à Polícia
Federal, que instaurará inqué-

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

rito policial para investigar
quem são os autores do crime
de tráfico internacional de drogas.

sulta realizada também no celular, constatou que o mesmo
era produto de furto em São
Paulo.

Após tentativa de
homicídio criminoso é
preso em Ubatuba
Na manhã de sábado (03) uma equipe da Polícia
Militar recebeu informações
de que um indivíduo após uma
discussão, ocorrida no dia anterior, havia desferido golpes
de foice contra outro homem,
decepando a mão da vítima.
Informações ainda davam conta de que o criminoso estava
em sua residência na estrada
da Caçandoca.
Imediatamente
a
equipe deslocou-se ao local,
onde encontrou o criminoso,
que após negociação acabou
se entregando. A vítima permaneceu internada na Casa de
Saúde Stella Maris em Caraguatatuba.

Força tática prende
traficante foragido em
São Sebastião
Na noite de quinta-feira (01), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar,
em patrulhamento pelo bairro
Cambury, avistou um indivíduo em atitude suspeita e de
imediato o abordou. Em revista pessoal nada de ilícito foi
localizado, porém ao verificar
seus antecedentes criminais
via COPOM, foi verificado
constar um mandado de prisão
pela prática do crime de tráfico
de drogas.

PM prende criminoso por
receptação em S. S.
Por
volta
das
21h30m de sexta-feira (02),
uma equipe da Polícia Militar
durante patrulhamento pelo
bairro Maresias, se deparou
com um indivíduo em atitude
suspeita, e em busca pessoal,
nada de ilícito foi encontrado,
porém em entrevista detalhada, foi constatado já possuir
antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. Con-

Adolescente morre
afogado em Ubatuba
Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo, o adolescente de 16 anos
e o irmão de 14 anos brincavam na faixa de areia na praia,
por volta das 11h, quando uma
correnteza os atingiu e arrastou o adolescente para o mar.
Um adulto que
acompanhava a vítima percebeu que o adolescente estava
sendo arrastado e entrou na
água para tentar ajudar, mas
não conseguiu. O corpo do
adolescente afundou e foi encontrado cerca de quatro horas
depois, ainda na Praia do Ubatumirim.
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Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Aprovado projeto que cria
Programa Lixo Zero

A Câmara Municipal
de Caraguatatuba aprovou
por unanimidade na noite
desta terça-feira, durante a
36ª sessão ordinária do ano,
o projeto de lei 35/20, que
institui o programa Lixo
Zero no âmbito do município, dispõe sobre infração
administrativa e multas decorrentes de descarte de lixo

em locais impróprios e dá
outras providências.
O programa tem
como objetivo reduzir a
quantidade de resíduos sólidos a serem enviados para
a área de disposição final no
município; disseminar, por
meio de educação ambiental, os conceitos de redução,
reutilização e reciclagem do

lixo; erradicar o trabalho no
lixo e com o lixo nas dependências da área de disposição dos resíduos sólidos de
responsabilidade da prefeitura, entre outros.
Também na pauta, o
substitutivo ao projeto de lei
25/20, que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Feira
das Estações e dá outras providências, foi adiado.

Requerimentos aprovados na 35ª
sessão ordinária de 2020

Requerimento
nº
353/20 – Requer do Executivo informações sobre a área
adquirida pela municipalidade com a finalidade da construção do Paço Municipal.
Requerimento
nº
354/20 – Requer do Executivo informações sobre o
pagamento de precatórios no
ano de 2020 da municipalidade.

viabilidade de pavimentação iluminação em LED em toda
e iluminação pública da Rua a extensão da Rua do Canal,
Bromélia no Bairro Pego- bairro Golfinho.
relli.
Requerimento
nº
356/20 – Requer do Executivo informações sobre a ligação da rede de esgoto na Rua
Luiz Lyria Lopes, Martim de
Sá.

Requerimento
nº
357/20 – Requer do ExecutiRequerimento
nº vo informações sobre a pos355/20 – Requer do Exe- sibilidade de realizar a excutivo informações sobre a tensão da rede elétrica com

Requerimento
nº
358/20 – Requer do Executivo informações sobre a
construção de um Hospital
Municipal.
Requerimento
nº
360/20 – Requer do Executivo informações sobre a
substituição de tubos, na Rua
Pedrina Borges Arouca, no
Morro do Algodão.
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Dellaju Cosméticos a mais
tradicional do litoral norte, há
quase 30 anos proporcionando
beleza e bem-estar as pessoas,
inaugurou sua nova unidade no
Shopping Serramar.
Hoje contamos com 4 lojas e
mais de 20 mil itens de produtos
para cabelo, corpo, rosto e
higiene pessoal. Diariamente 250
clientes são atendidos por
nossas equipes.
Faça como muitos clientes,
venha nos conhecer, estamos
esperando por VOCÊ.
Caraguatatuba
Av Anchieta,722 Centro
Rua Irmã Lucilia, 291
Massaguaçu
Serramar Shopping
São Sebastião
Rua Cap Luiz Soares, 238 Centro
Segue redes sociais
@dellaju_perfumaria
@cosmeticosdellaju
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Definição sobre recursos para o
Renda Cidadã é adiada mais uma vez

O senador Marcio
Bittar (MDB-AC), relator da Lei Orçamentária
Anual de 2021, vai deixar
para a semana que vem a
definição sobre qual será
a fonte de financiamento
do Renda Cidadã, o principal entrave para que a
proposta que cria o programa comece a tramitar
no Congresso. A ideia é
que o programa social
substitua o Bolsa Família
e supra a lacuna que será
deixada pelo fim do auxílio emergencial, que será
pago até 31 de dezembro.
Além de reunir benefícios
que já existem, o governo
pretende ampliar o valor
mensal pago às famílias.
Diante do impasse
sobre como o programa
poderia ser financiado,
Bittar acredita que é melhor anunciar algo quando o consenso for cons-

truído, o que espera nos
próximos dias. Ainda na
avaliação do senador, a
retomada de conversas
entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e
o ministro da Economia,
Paulo Guedes, deve facilitar um acordo.
Depois de trocarem
farpas, Maia e Guedes selaram a paz na segunda-feira (5) em um jantar na
casa do ministro do Tribunal de Contas da União
(TCU) Bruno Dantas.
Por enquanto, o senador garante que a verba
do programa não ultrapassará o teto de gastos,
regra criada em 2016 para
segurar as despesas públicas e que limita os gastos
do governo à reposição
da inflação. Além da PEC
Emergencial, que cria ga-

tilhos para controlar os
gastos públicos, Bittar
é o relator do projeto da
Lei Orçamentária Anual
de 2021 e da proposta de
Emenda à Constituição
do Pacto Federativo.
Histórico
Durante as discussões da criação do programa, algumas ideias para
viabilizar o Renda Cidadã
elevaram a temperatura
entre os parlamentares e
acabaram sendo descartadas. Nessa lista estão, por
exemplo, a utilização de
verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) e de recursos
destinados ao pagamento
de precatórios.
Agencia Brasil
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Retomada de escolas estaduais em
São Paulo beneficia 200 mil alunos

Pelo menos 200 mil
estudantes serão atendidos
pela volta das atividades
presenciais opcionais de
904 escolas da rede estadual em 219 municípios do
estado de São Paulo que a
partir de hoje (7) passam a
ofertar atividades de reforço e recuperação.

escolar. Estudos apontam
que quanto mais tempo
os estudantes ficam longe
das atividades presenciais
das escolas, maior será o
aumento da desigualdade
social. O professor nunca
será substituído”, disse o
secretário estadual de Educação Rossieli Soares, que
acompanhou as atividades
Na capital paulista, em uma unidade de ensino
304 unidades retomam as da capital.
atividades presenciais, seSegundo o governo
gundo balanço da Secretaestadual,
para as escolas
ria Estadual da Educação.
que atendem alunos do enParte delas já funciona dessino fundamental, a data
de o dia 8 de setembro. As
prevista de retorno foi alescolas estaduais podem
terada para o dia 3 de nooferecer aulas para alunos
vembro. O calendário de
do ensino médio ou da moretomada presencial e a
dalidade de Educação de
realização de atividades de
Jovens e Adultos (EJA).
reforço nas escolas municipais, estaduais e privadas
“É muito importante dependem da autorização
darmos esse passo, ampa- de cada prefeitura. Desrado pelos protocolos de de o dia 8 de setembro, as
higiene, é claro, mas que escolas já podem retomar
permitem que as crian- atividades presenciais de
ças retomem sua rotina e acolhimento e recuperao contato com o ambiente ção, também mediante au-

torização dos municípios.
Nas redes privadas e
municipais, a educação infantil e os anos iniciais do
ensino fundamental podem
ter até 35% dos alunos por
dia em atividades presenciais. Para os anos finais
dos ensinos fundamental
e médio, o limite máximo
é de 20%. Nas escolas estaduais, só é permitido o
atendimento de até 20%
em todas as etapas.
O governo estadual
informou que distribuirá
12 milhões de máscaras de
tecido, 300 mil protetores
faciais de acrílico, 10.168
termômetros a laser, 10 mil
totens de álcool em gel,
221 mil litros de sabonete
líquido, 78 milhões de copos descartáveis, 112 mil
litros de álcool em gel e
100 milhões de unidades
de papel toalha para garantir a segurança sanitária da
comunidade escolar.
Agencia Brasil
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

98128-7496

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Alguém da família pode precisar de apoio:
preste atenção! Quebrar a rotina trará novo ânimo ao lance
com o gato. Nº da Sorte 07.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Voce já leu o
plano de governo
de seu candidato?”

Mentiras, segredos, desejos e saudade podem
vir à tona. Sua energia está em baixa: proteja sua saúde! Nº
da Sorte 40.

Gêmeos - 21/05 à 20/06

Seu coração vai ganhar novo embalo nesta
fase. Tudo indica que vai viver tudo com muito mais intensidade. Nº da Sorte 04.

Câncer - 21/06 à 21/07

A fase é perfeita para cuidar das coisas de casa
e arrumar seu cantinho. No romance, sua generosidade será
visível. Nº da Sorte 89.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08
É hora de fazer aquele balanço da sua vida
e definir novos objetivos. Chega de investir em quem não
merece! Nº da Sorte 71.

Virgem - 23/08 à 22/09

Que tal fazer contato com pessoas que moram longe? Há chance de ouvir uma declaração de amor,
prepare-se! Nº da Sorte 19.

Libra - 23/09 à 22/10

Sua atenção estará voltada às tarefas e ao seu
futuro profissional. Conquistas nesta área favorecerão sua
vida afetiva. Nº da Sorte 28.

Escorpião-23/10 à 21/11

Poderá ter ótimas ideias para ganhar uma
graninha. Seja generosa com todos e vai receber o mesmo
em troca. Nº da Sorte 03.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12
Você estará mais amável, simpática e sensata.
Aproveite pra fortalecer seus laços de afeto e a sintonia com
o gato. Nº da Sorte 10.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Confie no seu talento e arrase! Mas controle
as mudanças de humor, tá? Invista pra valer no lance com
o gato! Nº da Sorte 15.

Aquário-21/01 à 19/02

Não se cobre a perfeição e respeite seus limites!
Problemas afetivos serão desgastantes. Mantenha a calma
. Nº da Sorte 09.

Peixes - 20/02 à 20/03
Não faltará inspiração para cumprir suas
tarefas. Mas controle a ansiedade, o egoísmo e a possessividade, ok? Nº da Sorte 14.

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

Noroeste News

- -04
11- -

outubro de
0808dedenovembro
de 2020
2018

- 12 -

Noroeste News

08 de outubro de 2020
Atualizado em : 14:00 07/10/2020

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

12
5
4
8
5
124
1
5
13
18
13
10
48
33
72
28
1
2
2
18
1
116
14
32
116
2
37
62
43
22
12
8
5
6
4
8
1
1
21
13
2
9

Jd Samambaia
Jd Santa Rosa
Jd Sindicatos
Jd Terralão
Joamar
Juqueriquere
Lot. Balneario Camburi
Lot. Bosque do Guanandis
Lot. Rio Marinas
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 Atlantica
Vila Enerstina
Vila Marcondes
Vila N. Sra Aparecida
Local Desconhecido
Outras Cidades
TOTAL

7
2
1
4
2
3
5
5
1
61
99
73
21
54
39
125
85
40
26
4
2
68
69
23
16
2
13
73
65
19
27
80
95
2
3
6
1
3
6
2
327
2516
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APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAGUATATUBA
CNPJ 48.672.323/0001 - Inscrição Municipal 1.429 - C.N.S.S. 23002.004234/88-16 de 13/12/88
Lei de Utilidade Publica Municipal nº 1.039 de 30/08/77 – Lei de Utilidade Publica Estadual nº 2.575 de 30/12/80.
Lei de Utilidade Publica Federal nº 6.126/90-75Filiada a Federação Nacional das APAES sob o nº 301
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.016308/93-76-09/12/94
(12) 3883-2743 - Av. Bahia, 633, Indaiá CEP 11665-060 Caraguatatuba/SP - Email. admapaecaragua@gmail.com

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA APAE
DE CARAGUATATUBA – SP

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

ALUGA-SE sala no
Condomínio
Caraguá
Profissional Center/ (12) PROCURO trabalho de
vendedora/ atendente/ ou
98114-0022
vaga que estiver disponívVENDO
Chácara el/ (12) 99737-8723
no Pouso Frio/ beira da
VAPAPESCA
SÓ
represa. Mil metros R$ 60
R$90MIL 2 dorm/ sla/
mil e 500metros R$30 mil/ coz/ wc/ ótimo local/ ZAP
Tratar (12) 99118-2295 c/ 98187 8636
José
M. DO ALGODÃO
PROCURO
EM- R$50MIL/ LOTE 360M²/
PREGO para limpar
ESCRITURA DEFINITIVA/
quintal e jardim/ 98230ZAP 98187 8636
0553

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 Campos 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 pacífica 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 considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 02 de agosto de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CEEPAM - Centro Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental, convocam à Assembleia
Geral Extraordinária, para Alteração do Estatuto.
Sendo a primeira chamada as 14:00 hs, e a segunda as
14:30hs; no dia 24 de outubro de 2020, no Sítio do Jacú.
Alameda Cândido Mariano da Silva Rondon 900. Sítio do Jacú - Praia Tabatinga - Caraguatatuba. SP.
Caraguatatuba,
07
de
outubro
de
2020.
Eduardo

de
Lima
Presidente

Leduc

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caraguatatuba,
com sede em Caraguatatuba, na Avenida Bahia, nº633, bairro Indaiá, através de sua
Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Administrador Provisório Sr
(a). Sônia Maria Vítor, CONVOCA através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes da Apae, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada
na sede da Apae, ás 10 horas, do dia 12 de novembro de 2020, com a seguinte ordem
do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2020
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2020, mediante parecer
do Conselho fiscal;
3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Apae de Caraguatatuba, em cumprimento ao disposto no artigo 25, inciso III, e
26 do Estatuto padrão da Apae de Caraguatatuba.
4- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae
até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente
inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (Art.58, inciso I, do Estatuto padrão
da Apae).
Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 01 (um) ano nos programas
de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se, destes, serem
associados da Apae há, no mínimo, 01 (um) ano, estarem quites com suas obrigações
sociais e financeiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento
Apaeano. (Art. 58, inciso II, do novo Estatuto padrão das Apaes).É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e
no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do
novo Estatuto das Apaes).
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 10:30 horas,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer
número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial (Art. 24, inciso 2º, do
novo Estatuto padrão das Apaes).
Caraguatatuba, 06 de outubro de 2020.
Sônia Maria Vítor
Administradora Provisória da Apae
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PARA

ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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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
SITIO PEGORELLI 3 ALQ. casa 3
dorm/ casa hospedes/
salão de festas/ lagos/
piscina/ churrasq/ lindo/
R$1,200milh./
ZAP
98187 8636
ALUGA Casa no B.
Alto 2D., Sl. e coz., 1
vaga / R$ 850,00/ Tratar
Telefone : 3887-9306 /
98209-8467
PROCURO trabalho
de faxineira em casa e escritório/ Fone 98230-0553

VENDO 1 sofá de canto
cinza escuro de tecido
valor R$200,00 / Tratar
telefone 98230-0553
PROCURO trabalho de faxineira em casa
e escritório/ 98230-0553

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 Pegorelli e Perequê poucas
unidades/ ótimo local/
R$30mil/ doc 100%/ facilita/ 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

trabalho Procuro Trabalho de
de vendedora/ atendente/ Jardineiro/ zelador/segurança ou porteiro contaou vaga que estiver distar: (11)95198-3589 ou
ponível/ (12) 99737-8723 (11) 95370-4765
PROCURO

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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 Fone: (012) - 3600-6280 - Jornalista Responsável Cesar Vieira Bisetto - MTB 33.832 - Fone: 98114-0022 - Diretora Comercial Marly Gomes Bisetto - 98121-4017
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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