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Candidatos do PT são alvos de
atentado em Caraguatatuba
Zoomóvel atende 37 animais
de estimação no sábado
Ilhabela realiza
2º Festival de Aves
Medicamento pode reduzir
em 95% carga viral da
covid-19, diz ministro
Bolsonaro diz que governo
federal não comprará vacina
CoronaVac

COLIGAÇÃO FAZER AINDA MAIS POR CARAGUÁ
MDB - PDT - PSD - PP - PCdoB - PV - PSC - PROS
CNPJ DO CANDIDATO 38.579.775/0001-36 - R$ 100
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A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
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A cada 10 aves retiradas da
natureza, somente uma sobrevive !

Após serem reabilitadas no Centro
de Reabilitação de Animais Silvestres no
parque Tietê em São Paulo, cerca de 70 aves
foram trazidas do CRAS-Parque Ecológico
do Tietê (CRAS-PET), para Área de Soltura
e Monitoramento de Fauna, no Sítio Jacu,
que é também um Centro Ecológico de Proteção Ambiental (CEEPAM), em Caraguatatuba.
A bióloga Yanna Dias, mestra em
conservação da fauna, nos conta que o tráfico de animais silvestres é a terceira maior
atividade ilícita do mundo e só o Brasil movimenta mais de um bilhão de reais, todos
os anos. As aves são o principal alvo
A cada 10 aves retiradas da natureza,
somente uma sobrevive, isso significa que
quando soltamos essas 70 aves, é provável
que 630 morreram durante o tráfico e comércio ilegal.
É emocionante assistir a libertação
das aves, e ao mesmo tempo é inacreditável que ainda hoje, o ser humano seja capaz
de aprisionar um passarinho a vida inteira
numa gaiola.
A boa notícia é que a cada dia, mais
pessoas voluntariamente entregam pássaros
a polícia ambiental ou centro de reabilitação
de sua região, para que eles possam ser reabilitados e posteriormente soltos.
Nesta área preparada e habilitada
para a realização da soltura, a mata nativa
é protegida há mais de 30 anos. Além dos
comedouros, diversas árvores frutíferas foram plantadas para garantir a alimentação e
adaptação das aves.
São aves de beleza rara e cantos
magníficos que atraem observadores de
aves do mundo inteiro para visitar o litoral
norte.
Nesta soltura, diversos trinca-ferros,
saís, sabiás, azulões, tiês, entre outras espécies estão, a partir de hoje, livres e voltando
para o lugar de onde nunca deveriam ter saído: A Natureza!

Algumas informações adicionais
Soltura de Aves no CEEPAM – Sítio
do Jacu, 08/10/2020 (informações adicionais)
A bióloga Yanna Dias, mestra em
conservação da fauna, representando a entidade Ilá- Área de Soltura e monitoramento
de Fauna, foi quem coordenou este projeto.
Ela nos conta que o tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita do
mundo e só o Brasil movimenta mais de um
bilhão de reais, todos os anos. As aves são o

principal alvo.
Os passarinhos canoros são os que
mais sofrem com o tráfico. Quando não é
pela exuberante beleza, ou maravilhoso
canto, eles são aprisionados para brigar em
competições, como o canarinho-da-terra e
o trinca-ferro, chamado de pixarro. Em segundo lugar, vem o grupo dos psitacídeos
(periquitos, papagaios e araras), que são
alvo pela sua beleza e inteligência.
Toda espécie tem um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas e devido ao tráfico, muitas espécies correm risco
de extinção. Por isso, é muito importante
a reabilitação de aves que estão presas em
gaiolas e a sua soltura.
Quando apreendidas, essas aves são
levadas aos Centros de triagens (CETAS) ou
Centros de reabilitação de animais silvestres (CRAS) e de lá são destinados. Quando
estão aptos a voltarem para a natureza, são
encaminhados para áreas de soltura, como
a nossa.
Sobre o Sítio do Jacu – CEEPAM
O Sítio do Jacu foi estabelecido por
Bernard e Conceição Leduc em 1990, em
meio a mata atlântica na praia Tabatinga,
município de Caraguatatuba no litoral norte
do estado de São Paulo.
Apaixonados pela natureza, o casal
estabeleceu uma RPPN (reserva particular
do patrimônio natural) e um Centro Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental
(CEEPAM) para preservar a biodiversidade, evitar o desmatamento e a caça, além
de realizar atividades educacionais junto à
comunidade. Atualmente, os filhos e netos
do casal dão continuidade ao legado criado
por Bernard e Conceição Leduc.
O Sítio do Jacu foi cadastrado para
soltura de aves junto a Secretaria de Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, pelo
projeto plano de voo, da Save Brasil e está
em parceria com a entidade Ilá, sendo a primeira área de Caraguatatuba habilitada para
esta finalidade.
Que sejamos um incentivo para mais
trabalhos, como este. Milhares de animais
chegam ao Cetas e Cras todos os meses e
precisam de destinação, para serem integrados à natureza novamente.
Maiores informações: (Cel e WhatsApp)
Eduardo Leduc – 11 9 8986 5265
Jean Roberto Leduc – 12 9 9230 0744
Yanna Dias – 11 9 8938 9149

Zoomóvel atende 37 animais de
estimação no sábado

A Unidade Móvel
de Apoio à Castração (Zoomóvel) de Caraguatatuba
prestou atendimento a 37
animais de estimação, entre
cães e gatos, já pré-agendados por ONG’s e pelo Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), no último sábado
(17), no CEI/EMEF Profª
Maria Carlita Saraiva Guedes, no Morro do Algodão.
O Zoomóvel tem o
objetivo de facilitar o acesso aos serviços do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ)
à população dos bairros mais
afastados da região central.
No veículo, as equipes de profissionais do CCZ
avaliam a saúde do animal,
aplicam a vacina contra raiva
e fazem a microchipagem.

Além disso, o pet também é
encaminhado para a castração em uma das 12 clínicas
credenciadas pela Prefeitura
de Caraguatatuba.
A unidade móvel já
passou pelos bairros Jetuba,
Alto Jetuba, Jardim Tarumãs
É importante lembrar
e Golfinhos e atendeu mais que somente cães e gatos, a
de 100 animais.
partir dos seis meses de idaPrograma de Castração
Os proprietários interessados em castrar os seus
pets e participar do Programa
de Castração devem apresentar no CCZ, após agendamento via telefone, cópias
do RG, CPF, comprovantes
de residência e de renda de
até três salários mínimos (R$
3.135), de segunda à sexta,
das 9h às 12h.

de, podem ser castrados.
Serviço
Para se informar sobre a
castração, vacinação e microchipagem os interessados
devem entrar em contato
com o CCZ pelos telefones
3887-6888 ou 3887-6085.
O Centro de Controle
Zoonoses está localizado na
Rua Ministro Dílson Funaro,
115 - Jardim Britânia.
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Caraguatatuba tem 118 vagas de
emprego disponíveis nesta semana

Oportunidades
de
emprego não faltam em
Caraguatatuba. Nesta terça-feira (20/10), o Posto de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT) divulgou 118 vagas
de trabalho disponíveis para
esta semana.
Todos os currículos
recebidos dentro do perfil
das vagas são encaminhados
imediatamente ao empregador, que é o responsável pela
contratação e seleção dos
candidatos.
As
oportunidades
abrangem todas as regiões
da cidade e são para início
imediato. Para se candidatar,
o munícipe deve comparecer
ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG, CPF, CTPS, PIS
e o currículo. O PAT de Caraguatatuba fica localizado
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 feminino

QUALQUER REGIÃO

Ajudante de Eletricista de Autos

e Caminhões (M)
Ajudante de Obras (M)
Ajudante Geral de Lava Rápido
(M)
Ajudante de Pedreiro (M)
Auxiliar de Elétrica (M)
Auxiliar de Serviços Gerais/Jardinagem
Auxiliar de Serviços Gerais –
PcD (F)
Boleira/Confeiteira (F)
Copeira Dietista – Conhecimento em Manipulação de Alimentos (F)
Costureira – Experiência Máquina Industrial (F)
Costureira – Reta e Overlock (F)
Costureira – Reta e Overlock (F)
Cortadora e Modeladora de Tecido (F)
Designer de Unhas em Fibras
Eletricista de Manutenção – painéis elétricos e comandos elétricos (M)
Eletricista de Veículos – Raster/
Scanner Automotivo
Eletricista de Veículos – CNH
B (M)
Eletricista Mecânico – CNH B
(M)
Enfermeiro SCIH
Faturista – Superior em TI

Mecânico Diesel (M)
Mecânico de Autos (M)
Mecânico – Experiência em suspensão, freio e revisão (M)
Motoboy
Motorista Carreteiro – CNH E,
MOPP e Cargas Indivisíveis (M)
Motorista de Caminhão – CNH
D
Motorista de Caminhão – CNH
D com disponibilidade de viajar
Mecânico de Motores a Diesel e
Marítimos – CNH B (M)
Mecânico de Refrigeração – Linha Branca, CNH B
Mecânico de Veículos (M)
Motorista de Caminhão Betoneira – CNH D (M)
Operador de Escavadeira – CNH
C/D (M)
Operador de Pá Carregadeira –
CNH C/D (M)
Serviços Gerais – Entulho e Reciclagem
Serralheiro
Técnico de Ar Condicionado
(M)
Técnico de Enfermagem (M)
Técnico/Auxiliar Técnico de
Manutenção Automotiva
Técnico de Informática – Superior Completo T.I.
Torneiro Mecânico
Trocador de Óleo Automotivo
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Cantora e compositora de Caraguá,
Mafê Baracat lança álbum autoral
‘Everything Alive Recasts’

CNPJ - 39.042.719/0001-20 - R$.300,00

A cantora e compositora caraguatatubense Maria
Fernanda Baracat Abreu, mais
conhecida como Mafê (@mafebaracat), lança o álbum autoral
‘Everything Alive Recasts’ no
próximo dia 25 em seu canal
no Youtube: https://tinyurl.com/
yy7m6bqv. A partir do dia 30 de
outubro o álbum também poderá
ser conferido pelas plataformas
Spotify e Deezer.
‘Everything Alive Recasts’, primeiro álbum da cantora, fala sobre sentimentos e,
segundo ela, todas as faixas foram escritas para alguém. Mafê
explica que “cada música trata
sobre um sentimento diferente. Afinal, nos relacionamentos
nem tudo é tristeza, alegria e
amor. É pop e pop rock também”, disse.
E para aqueles que já
estão ansiosos para conferir o
novo trabalho de Mafê há uma
prévia disponível, o single ‘Outgiving’, lançado no último dia
15. A canção é o segundo single
e trata-se de uma composição
muito pessoal com base em situações que vivenciou.
Coligação: Caraguá com tudo novo - PRTB, PL, DEM, PSB e PTC - CNPJ 38.633.817/0001-70 - R$ 150,00

Noroeste News

“Bom, posso
dizer que Outgiving
é uma música sobre
querer dizer e não
poder. Sobre ler sinais nas situações,
mas não poder dizer
nada - quase que uma
guerra fria. É sobre
sentimentos bem explícitos que não podem ser ditos. Você
sabe que a pessoa
sabe que você sabe
que ela sabe, mas
ninguém diz nada”,
riu.
Segundo
Mafê, o momento é de ansiedade, agonia, desistência, persistência e alegria, afinal, é
ela quem está à frente de tudo.
Artes, postagem, contato com
apoiadores, tudo tem sido feito
por ela com muito carinho e dedicação.
“Obvio que, apesar de
todo o trabalho e apesar de ser
a primeira vez que lanço algo
nesse formato, no fim é extremamente recompensador. Muito
não seria possível sem as pessoas que me apoiam. Muitos

músicos estão envolvidos neste projeto e muitas pessoas me
colocando pra cima e deixando
tudo um pouco mais fácil. Muitas dessas pessoas me apoiaram
em toda a minha trajetória e
muitas vezes me fizeram desistir
de desistir”, contou.
Em divulgação do seu
novo trabalho autoral, a compositora fará apresentação no dia 5
de novembro, a partir das 21h,
no Sr. Espetto Caraguatatuba,
localizado à Rua Ministro Dilson Funaro, 987, Pontal Santamarina.

Noroeste News
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Candidatos do PT são alvos de
atentado em Caraguatatuba

Petistas que disputam
cargos de prefeito e vice,
além de uma candidata a vereadora e do presidente do
Diretório Municipal, Luan
Moreno, foram alvos de tiros. Eles registraram boletim
de ocorrência na Polícia Civil e pediram uma investigação do caso.

Coligação: Caraguá com tudo novo - PRTB, PL, DEM, PSB e PTC - CNPJ 38.633.817/0001-70 - R$ 150,00

CNPJ:38.551.606/0001-98 -R$ 150,00

Gleisi vê com preocupação a escalada do fascismo: “No Brasil de Bolsonaro, o recurso à violência
física contra a oposição está
virando lugar comum. Mas
isso não pode ser tolerado”
disse.A serpente do fascismo
continua promovendo ataques físicos e violentos contra o PT e seus líderes.
A última onda ocorreu na sexta-feira, 16 de outubro, em Caraguatatuba, em
São Paulo. A direção municipal do PT registrou neste
sábado um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil e pediu abertura de
investigação.
A presidenta nacional do PT, deputada federal
Gleisi Hoffmann (PR), manifestou preocupação. “No
Brasil de [Jair] Bolsonaro,
o recurso à violência física
contra a oposição está virando lugar comum. Mas isso
não pode ser tolerado”, reagiu Gleisi.
“É um jogo perigoso. As divergências políticas
não podem se tornar oportunidade para a violência física e a tentativa de eliminação do adversário”, disse.
O PT estuda medidas
jurídicas a serem adotadas
pela legenda junto à Justiça
Eleitoral e Federal. Gleisi
denunciou a escalada autoritária que segue onda perigosa contra a fraca democracia
brasileira, fragilizada desde
o Golpe de 2016. “Isso está
se repetindo de maneira perigosa”, disse, citando outros episódios ocorridos este
ano em São Paulo e Goiás,

quando a presidenta do PT
em Nuporanga foi vítima de
ataques e a sede do PT em
Goiânia foi alvo de atentado.
Em Caraguatatuba, o
episódio de violência ocorreu contra dirigentes da legenda. Segundo o presidente
do PT no município, Luan
Moreno, o atentado ocorreu
na noite de sexta, na região
sul da cidade, próximo ao
Jardim Britânia, logo após
os correligionários deixarem
um trailer de lanches. “A
gente encerrou a campanha
e paramos para comer um
lanche, quando deixávamos
o local, um carro parou e o
seu ocupante passou a desferir ofensas contra o grupo,
atacando o partido com palavras de baixo calão e muito
ódio.

cia registra que o candidato a
prefeito José Mello, a candidata a vice Maira Martins e
seu companheiro Ricardo, a
candidata à vereadora Cássia
Gonçalves e o próprio Moreno foram atacados. “Em
nosso entendimento, trata-se
de um crime eleitoral, e, portanto exigiremos das autoridades policiais e da Justiça
uma resposta à altura para
que essa atitude covarde e
outras deste tipo não mais
aconteçam com qualquer um
dos candidatos e candidatas
de todos os partidos”, declarou Moreno.

Ele contou ainda que
reconheceu o agressor, que
já teria o costume de fazer
comentários violentos em
seu perfil. “Não podemos ter
medo de sair às ruas no processo eleitoral simplesmente
Evitamos entrar na
por defender as bandeiras da
discussão e continuamos
classe trabalhadora”, afircaminhando em direção aos
mou o candidato José Mello.
carros. Em seguida, ouvimos vários disparos de arma
Nossa
reportagem
de fogo, pelo menos quatro
entrevistou o proprietário do
tiros”, relatou.
trailer de lanches que confirmou os fatos. Esclareceu
Segundo
Moreno,
que a viatura da polícia esuma viatura da Polícia Militar que passava pelo lo- tava na rua lateral pois tamcal, parou para ver do que bém aguardavam um lanche
se tratava. Após relatos dos encomendado, mas quando
integrantes do partido, a PM sairam em captura do indichegou a tentar localizar o víduo, um caminhão de lixo
veículo, um Punto, da Fiat, obstruia a passagem o que
de cor preta, mas sem suces- retardou sua saida e possibiso. No local, foram locali- litou a fuga ao agressor.
zadas três cápsulas de uma
arma ainda não identificada.
O partido quer que a Polícia
Civil cheque as câmeras de
monitoramento para identificar o autor dos disparos.

Conforme apuramos
o agressor já foi localizado,
entregou a arma e confessou
o crime, tendo sido indiciado
pela polícia. O próprio Delegado Seccional Dr. Mucio
O boletim de ocorrên- está acompanhando o caso.

Noroeste News

Ilhabela realiza 2º Festival de Aves

Até 25 de outubro,
acontece a 2ª edição do Festival de Aves de Ilhabela,
que começou no último dia
19 e conta com uma extensa
programação. Assim como o
Festival do Camarão, o evento ganhou um novo formato
devido à pandemia causada pelo novo coronavírus
e acontece de duas formas:
presencial (com sede principal na Fazenda Engenho
D’Água) e online.
“Como todo mundo,
estamos adaptando os eventos para que aconteçam com
segurança para os participantes e que eles possam aproveitar ao máximo cada dia da
programação. Além disso, o
2º Festival Aves de Ilhabela
irá movimentar o trade, injetando receita na economia do
município”, explicou a Secretária de Desenvolvimento
Econômico e do Turismo de
Ilhabela, Bianca Colepicolo.
O 2º Festival de Aves
é gratuito e promove a observação de pássaros (birdwatching) no arquipélago, que
conta com 85% das reservas
de Mata Atlântica conservadas. O evento é mais um passo para consolidar o município como um dos principais
destinos de ecoturismo do
Brasil. “No ano passado, nós
tivemos a primeira edição do
evento, onde além de identificar quem são os players
desse mercado em Ilhabela,
nós também a colocamos no
mapa dos influenciadores
de birdwatching em todo o
mundo; traçamos as trilhas e
os principais pássaros observados em cada uma delas e
lançamos o ‘O Guia de Aves
de Ilhabela’ incluindo as aves
pelágicas, o que é um grande
diferencial do nosso arquipélago. Esse novo evento vai

consolidar Ilhabela no birdwatching, um mercado que
cresce muito a cada ano”,
destacou Colepicolo.
Ilhabela têm diversas torres naturais para a
observação de pássaros, que
estão identificadas no Guia
de Aves. Nesses pontos, os
visitantes têm a oportunidade de observar, fotografar e
catalogar espécies como tiê-sangue, símbolo da Mata
Atlântica, tangará, papagaio-moleiro (eleita a ave símbolo da ilha), coruja-preta ou a
jacutinga.
A programação do 2º
Festival de Aves de Ilhabela
conta com palestras, cursos,
programação infantil, passarinhadas em pequenos grupos pelas trilhas de Ilhabela
e visita a Alcatrazes e uma
série de atividades virtuais,
com lives, oficinas, minicursos e atividades artístico-culturais. A programação
será transmitida ao vivo
e permanecerá disponível
livremente no canal AvistarConecta (http://linktr.ee/
aves_de_ilhabela).
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6h – Alcatrazes (Passarinhar)
15h – A Problemática da
Caça: UCA do Litoral Norte
(Palestra)
16h – Fotografia de Aves e
Natureza (Palestra)
18h – Didática de Conservação de Aves para Professores
(Curso)
23/10 (sexta-feira)
7h – Parque das Cachoeiras
(Passarinhar)
9h – Comedouros: Parque das
Cachoeiras (Passarinhar)
14h – Jovens Observadores
(Palestra)
15h – Parque Estadual de Ilhabela (Palestra)
16h – Alcatrazes: Implantando Visitação (Palestra)
17h – Aves Pelágicas: Operação Turística (Palestra)
18h – Didática de Conservação de Aves para Professores
(Curso)

24/10 (sábado)
7h – Trilha da Lage (Passarinhar)
10h – Animais Falantes (Oficina de Ilustração)
13h – Ilhabela, O Reino das
Aves (Teatro Infantil)
14h – Observação para Iniciantes (Palestra)
Confira a programação: 15h – Fotografia de Aves para
Iniciantes (Palestra)
19/10 (segunda-feira)
16h – Mata Atlântica: Riqueza
15h45 – Cerimônia de Abere Diversidade (Palestra)
tura
17h – Mulheres, Turismo e
Observação (Palestra)
20/10 (terça-feira)
16h – Marketing Turístico e
25/10 (domingo)
Formatação de Projetos (Cur7h – Trilha do Bananal (Passo)
sarinhar)
9h – Ilhabela vista do alto
21/10 (quarta-feira)
(Live)
7h – Comedouros de Ilhabela 10h – Filhotes de Ilhabela
(Passarinhar)
(Oficina de Ilustração)
13h – Birdwatching: Um Mer- 13h – Ilhabela, O Reino das
cado Global (Live)
Aves (Teatro Infantil)
15h – Circuito Litoral Norte: 14h – Plantas, Aves e seus noTurismo de Observação (Live) mes Caiçaras (Palestra)
16h – Equipamentos de um 15h – Ameaçados e EndêmiGuia de Aves (Curso)
cos (Palestra)
16h – Aves e Culturas Tradi22/10 (quinta-feira)
cionais (Palestra)
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MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Homem morre
esfaqueado em
Caraguatatuba
Na madrugada de
domingo (18) uma equipe da
Polícia Militar foi acionada
para atender a uma ocorrência
no Bairro Porto Novo. A pessoa que fez a solicitação havia
informado que estava na cidade de São Paulo e que o autor
do crime estaria esfaqueando
um homem e transmitindo ao
vivo o crime.
Chegando ao local,
os policiais se depararam com
o agressor em um veículo
pronto para sair da residência,
momento em que tentou fugir,
mas acabou sendo abordado.
Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram o
corpo da vítima, um homem
de 48 anos, dentro do porta
malas.
Na residência foram
encontrados vestígios de sangue e a faca utilizada no crime. O agressor, um homem
de 27 anos, foi preso em flagrante.
PM prende autor de
furtos em Ilhabela
No início da noite
de sábado (17), uma equipe
da PM foi acionada para atender uma ocorrência de furto
no bairro Barra Velha, onde

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

uma testemunha presenciou
um indivíduo pulando o muro
de um estabelecimento comercial com uma sacola nas
mãos.
Com base nas informações fornecidas pela testemunha, os policiais conseguiram encontrar o indivíduo
ainda com o produto do furto
em mãos.
Indagado, o criminoso confessou a autoria do
furto, bem como de outro furto realizado em data anterior,
na mesma cidade.
Homem é preso por
violência doméstica em
Caraguatatuba
Na noite de domingo (18), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para
atender a uma ocorrência de
violência doméstica no bairro
Massaguaçu.
Chegando ao local,
os policiais se depararam com
uma equipe do SAMU prestando os primeiros socorros à
vítima que estava com queimaduras nas costas e hematomas. Ela informou ter sofrido
agressões do companheiro,
com um ferro de passar roupas, além de receber socos,
após um desentendimento.
O agressor foi recolhido à cadeia pública.

Procurado da Justiça
é capturado em
Caraguatatuba
Na tarde de sábado
(17), uma equipe da Polícia
Militar durante patrulhamento
pelo bairro Cocanha, abordou
um indivíduo sob fundada
suspeita. Em busca pessoal
nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao realizar
pesquisa junto ao COPOM foi
constatado que o indivíduo
era procurado pela justiça.
Procurado por agressão
ao próprio filho é preso
em Ubatuba
Por volta das 17h de
quinta-feira (15), uma equipe da Polícia Militar, durante
o acompanhamento de uma
ocorrência no pronto socorro
em Ubatuba, avistou um indivíduo já conhecimento da
equipe, por possuir um mandado de prisão em seu desfavor por agressão.
O indivíduo é praticante de artes marciais e teria
agredido violentamente seu
próprio filho de 6 anos de idade, causando sérias lesões no
corpo e face da criança, em
virtude da brutalidade exercida. Foi dada ciência do mandado de prisão ao agressor e
devido recolhimento à cadeia
pública.

Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Sessão tem projetos da pauta aprovados

mento e tem como principal
objetivo estruturar e montar
um grande projeto social em
prol dos mais carentes, onde,
além das atividades esportivas, destaca a cultura, educação, saúde, assistência social
e principalmente a interação
A primeira proposta entre as famílias de seus aluque teve os votos favoráveis nos, conforme determina o
foi o projeto de lei 036/20, estatuto da entidade.
que autoriza o Poder ExecuTambém foi aprovado
tivo a declarar de utilidade
pública a Associação Cara- o projeto de lei nº 40/20, que
guatá – ASCAR, entidade autoriza o Poder Executivo a
sem fins lucrativos, fundada declarar de utilidade pública
em 2018.
a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia
Atualmente, a AS- da Cocanha – APMPC, que
CAR desenvolve efetiva- tem como objetivo principal
mente o esporte de alto rendi- servir a comunidade e seus
Na noite desta terça-feira 20 de outubro, foi realizada a 38ª sessão ordinária
do ano. As duas proposituras
da pauta da ordem do dia foram aprovadas por unanimidade.

associados, sem a obtenção
de lucros por parte de seus
diretores, sendo uma entidade sem fins lucrativos.
Fundada em agosto
de 2000, tem como finalidade organizar a atividade dos
pescadores e maricultores,
principalmente na regulamentação de suas atividades.
Além das atividades pesqueiras, destaca-se a cultura,
educação, saúde, assistência
social e principalmente a interação entre as famílias dos
pescadores. Atualmente a
APMPC conta com cerca de
22 pescadores e 18 maricultores.

Medicamento pode reduzir em 95%
carga viral da covid-19, diz ministro
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), Marcos Pontes,
ressaltou nesta segunda-feira
(19), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, produzido pela Empresa Brasil
de Comunicação (EBC), que
o medicamento nitazoxanida
tem capacidade de reduzir
em 95% a carga viral da covid-19 em pacientes no início do tratamento.
“A nitazoxanida começou a ser testada em fevereiro, junto com outras 2 mil
drogas inicialmente com inteligência artificial, modelamento matemático, computação gráfica no Laboratório
Nacional de Biociências e,
desses, em cinco deles mostraram capacidade de inibir o
vírus, pelo menos em forma
simulada. Aí foram testados
in vitro, em células humanas
e, desses cinco, a nitazoxanida mostrou 95% de redução,
inibição do vírus”, explicou.
Segundo o ministro, os dados
da pesquisa serão divulgados
após revisão e publicação em
periódico científico internacional.
O estudo clínico do
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Laboratório Nacional de
Biociências sobre o uso do
medicamento nitazoxanida
em pacientes na fase precoce da covid-19 demonstrou
eficácia no tratamento da doença, reduzindo a carga viral
das pessoas infectadas. O
anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto,
na tarde desta segunda-feira,
com a participação do presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com o ministro, foram realizados testes duplo cego, quando nem
o paciente e nem o médico
sabem qual a medicação está
sendo tomada, e randomizados, quando os pacientes são
distribuídos aleatoriamente
em dois grupos, um que recebe o medicamento e outro que recebe um placebo.
A dose oferecida era de 500
miligramas da nitazoxanida,
três vezes ao dia, ou o placebo durante cinco dias.
“Foram feitos testes
clínicos com 1.500 pacientes e os testes demonstraram
que, realmente, esse medicamento reduz a carga viral.
Esse era o objetivo do teste.
[Reduz] a carga viral para

pacientes admitidos de forma
precoce, que foram detectados com covid-19, comecem
o tratamento”, afirmou.
Ao fazer o anúncio
da pesquisa, o ministro disse que o medicamento não
pode ser usado por quem não
apresenta sintomas da doença, mas apenas para pessoas
na fase inicial da infecção.
“Não é profilático, não é
para prevenção. É só depois
da detecção do vírus”, disse.
Nitazoxanida é um vermífugo já conhecido no Brasil,
atualmente usado no tratamento de rotavírus.
Segundo
Marcos
Pontes, a inclusão do medicamento no protocolo de tratamento do novo coronavírus
no Sistema Único de Saúde
(SUS) será feita após análise
do Ministério da Saúde.

Agência Brasil

Bolsonaro diz que governo federal
não comprará vacina CoronaVac

O presidente Jair
Bolsonaro afirmou hoje
(21) que o governo federal não comprará a vacina CoronaVac, que está
sendo desenvolvida pela
farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com
o Instituto Butantan. De
acordo com ele, antes de
ser disponibilizada para a
população, a vacina deverá ser “comprovada cientificamente” pelo Ministério da Saúde e certificada ampliação da estrutura do
pela Agência Nacional de Butantan.
Vigilância Sanitária (AnA CoronaVac já
visa).
está na Fase 3 de testes
“O povo brasileiro em humanos e, segundo
não será cobaia de nin- o Instituto Butantan, ela
guém. Não se justifica um é uma vacina segura, ou
bilionário aporte financei- seja, não apresenta efeitos
ro num medicamento que colaterais graves. Ao todo,
sequer ultrapassou sua os testes serão realizados
fase de testagem”, escre- em 13 mil voluntários e
veu Bolsonaro em publi- a expectativa é que sejam
finalizados até dezembro.
cação nas redes sociais.
Ontem (21), após
reunião virtual com governadores, o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello,
assinou um protocolo de
intenções para adquirir
46 milhões de doses da
CoronaVac, com o objetivo de ampliar a oferta de
vacinação para os brasileiros. O ministério já tinha
acordo com a AstraZeneca/Oxford, que previa 100
milhões de doses da vacina, e outro acordo com a
iniciativa Covax, da Organização Mundial da Saúde, com mais 40 milhões
de doses.
Segundo o ministério, o processo de aquisição ocorreria somente
após o imunizante ser
aprovado e obter o registro junto à Anvisa. Para
auxiliar na produção da
vacina, a pasta já havia
anunciado o investimento de R$ 80 milhões para

Caso a última etapa de testes comprove
a eficácia da vacina, ou
seja, comprove que ela
realmente protege contra o novo coronavírus, o
acordo entre a Sinovac e o
Butantan prevê a transferência de tecnologia para
produção do imunizante
no Brasil. A CoronaVac
prevê a administração de
duas doses por pessoa.
Ministério da Saúde
Já em pronunciamento na manhã de hoje,
o secretário executivo do
Ministério da Saúde, Elcio Franco, informou que
“houve uma interpretação equivocada da fala do
ministro da Saúde” e não
houve qualquer compromisso com o governo do
estado de São Paulo no
sentido de aquisição de
vacina contra a covid-19.
“Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Mi-

nistério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter
vinculante, por se tratar
de um grande parceiro do
Ministério da Saúde na
produção de vacinas para
o Programa Nacional de
Imunizações [PNI].”
Franco esclareceu
que é “mais uma inciativa
para tentar proporcionar
vacina segura e eficaz para
a nossa população, neste caso como uma vacina
brasileira” e se estiver disponível antes da vacina da
AztraZeneca/Oxford ou
da Covax. “Não há intenção de compra de vacinas
chinesas”, ressaltou.
O secretário reforçou que qualquer vacina
depende de análise técnica e aprovação da Anvisa, pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED)
e pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias (Conitec) do
Sistema Único de Saúde
(SUS). Franco reafirmou
que quando qualquer vacina estiver disponível,
certificada pela Anvisa e
adquirida pelo Ministério
da Saúde, ela será oferecida aos brasileiros por
meio do PNI e, “no que
depender desta pasta, não
será obrigatória”.
Agência Brasil
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Para comemorar o aniversário
da princesa Evellyn, a mamãe
Gisele organizou uma festa
maravilhosa na casa da vovó
Dulce, com o tema Now
United, e aproveitou para
também comemorar o aniversário
do marido Cláudio. Felicidades!
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Agência Brasil explica: saiba
como funciona o Pix

Novo sistema de pagamentos e transferências
instantâneas, gratuito para
pessoas físicas, o Pix vai
funcionar de forma parecida
com as transferências DOC
e TED. A vantagem é que
permitirá um acesso mais
simples do que os serviços
que existem até agora.

o número do celular, o endereço de correio eletrônico
(e-mail) ou um código de
32 dígitos gerado especificamente para o Pix (EVP).
Basta informar a chave do
beneficiário para que o sistema localize o recebedor do
pagamento e realize a transação. No caso de não ter
uma chave, o usuário preciOutra diferença fun- sará repassar os dados bandamental é que o dinheiro cários ao outro envolvido na
passa do pagador ao rece- transação.
bedor de forma praticamente imediata. O sistema não
O código EVP pertem restrições, podendo ser mite receber pagamentos
acessado a qualquer hora ou sem informar nenhum dado
dia da semana.
pessoal, sendo um código
com letras e números criaInstantâneo
do especificamente para as
As transações feitas transações por meio do Pix.
pelo sistema serão com- O código aleatório vai pospensadas instantaneamente. sibilitar ainda a geração de
Apenas nos casos em que códigos de barra do tipo QR
houver suspeita de fraude, Code, que podem ser lidos
os pagamentos ou trans- por câmera de celular para
ferências podem demorar fazer pagamentos. Os códiaté 30 minutos para serem gos podem ser fixos, com
verificados. As transações um mesmo valor de venda
podem ser feitas pelos apli- (em locais de preço único),
cativos de bancos e de paga- ou variáveis, criados para
mentos para telefone celular cada venda.
ou pelo internet banking em
computadores.
Quem pode oferecer
Os usuários podem
Chaves
cadastrar as chaves fazendo
O Pix também ga- contato com as instituições
nha velocidade porque não com as quais têm relacionaé necessário informar todos mento. Estão aptos a fazer
os dados do beneficiário. transações pelo Pix bancos,
Os usuários do serviço po- instituições financeiras e
dem cadastrar de uma até plataformas de pagamento.
cinco chaves associadas a
uma conta bancária. Com a
Limites
chave é possível localizar o
Os valores que podedestinatário do pagamento rão ser transacionados pelo
sem outros dados de identi- novo sistema vão variar de
ficação.
acordo com o perfil de cada
cliente, do mesmo modo que
Poderão ser usados com outros serviços bancácomo chave o CPF, o CNPJ, rios. Os limites variam de no
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mínimo, segundo a regulamentação do Banco Central,
50% do valor das transferências tipo TED até o valor
autorizado para compras em
débito.

Eleições 2020: saiba a diferença e
os efeitos de votos brancos e nulos

No Brasil, apesar
do comparecimento ao
local de votação nas eleições ser obrigatório, a
menos que seja justificado, o eleitor é livre para
escolher ou não um candidato, já que pode votar
nulo ou branco. Mas qual
é a diferença entre essas
opções?

Os limites vão variar
de acordo com o dia da semana e o horário em que for
utilizado o serviço. O Pix
vai funcionar 24 horas por
dia, sete dias por semana. As
transferências e pagamentos
também podem ser agendaDe acordo com o
das, da mesma forma que Glossário Eleitoral do
ocorre com o DOC e a TED.
Tarifas
O Pix é gratuito para
transferências ou recebimento por pessoas físicas.
Poderão ser cobradas tarifas
caso o sistema seja usado
como meio de recebimento para vendas de produtos
ou serviços. As instituições
podem ainda tarifar o uso
presencial ou por telefone
do sistema.
As instituições são livres para tarifar os usuários
pessoas jurídicas (empresas).
Início
O sistema vai entrar
em operação, em fase experimental, a partir do dia 3 de
novembro. Nessa etapa, vai
funcionar apenas para um
número reduzido de clientes
e em horário limitado. Ainda não foram definidos os
critérios que vão determinar
como serão escolhidos os
usuários nessa fase experimental.
O sistema será aberto
para toda a população a partir de 16 de novembro.

Agência Brasil
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Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o voto em
branco é aquele em que o
eleitor não manifesta preferência por nenhum dos
candidatos. Para votar
em branco é necessário
que o eleitor pressione a
tecla “branco” na urna e,
em seguida, a tecla “confirma”. Já o nulo é aquele
em que o eleitor manifesta sua vontade de anular
CNPJ: 38.579.887/0001-97- R$ 300,00

o voto. Para isso, preci- ou políticos em geral.
sa digitar um número de
Votos válidos
candidato
inexistente,
como por exemplo, “00”,
Atualmente, cone depois a tecla “confir- forme a Constituição Federal e a Lei das Eleições,
ma”.
vale o princípio da maioAntigamente como ria absoluta de votos váo voto branco era con- lidos, que são os dados a
siderado válido, ele era candidatos ou a legendas.
contabilizado para o can- Votos em branco e nulos
didato vencedor. Na prá- são desconsiderados e
tica, era tido como voto acabam sendo apenas um
de conformismo, como direito de manifestação
se o eleitor se mostrasse de descontentamento do
satisfeito com o candida- eleitor, que não interfere
to que vencesse as elei- no pleito eleitoral. Por
ções, enquanto o nulo - isso, mesmo quando mais
considerado inválido pela da metade dos votos foJustiça Eleitoral - era tido rem nulos, não é possível
como um voto de protes- cancelar uma eleição.
Agência Brasil
to contra os candidatos
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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

Cuidado com atitudes radicais. Cobranças e
exigências demais podem esfriar a paixão. Pegue leve,
certo? Nº da Sorte 10.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Quantas notas
de duzentos cabem
nas nádegas???”

Procure transmitir confiança às pessoas. Um
romance iniciado agora tem grandes chances de dar certo.
Vá em frente! Nº da Sorte 02.

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Nada de gastar à toa, hein! Um romance secreto
pode surpreender você. Mas terá que ser discreta, ok? Nº
da Sorte 27.

Câncer - 21/06 à 21/07

Uma sensação de perda pode incomodar
bastante. As relações estáveis terão maior proteção dos
astros. Nº da Sorte 12.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08
A sensação de estar sozinha pode incomodar
muito. Mesmo assim, seja discreta sobre sua vida amorosa,
ok? Nº da Sorte 11.

Virgem - 23/08 à 22/09

Moderação é a palavra de ordem desta semana.
É um ótimo momento para reacender a paixão com seu
príncipe. Nº da Sorte 13.

Libra - 23/09 à 22/10

O convívio com seu príncipe trará a cumplicidade que sempre desejou. Cuidado apenas para não se
magoar à toa. Nº da Sorte 71.

Escorpião-23/10 à 21/11

Não deixe que abusem da sua boa fé: não seja
ingênua! No amor, entusiasmo e cumplicidade estarão em
alta. Nº da Sorte 51.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12
É tempo de estreitar seus laços de afeto! Tome
a iniciativa e procure as pessoas que estão distantes. Nº
da Sorte 40.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Não exija demais de si mesma: aceite os seus
limites. A vida afetiva pede discrição: guarde seus segredos.
Nº da Sorte 11.

Aquário-21/01 à 19/02

Não tenha medo de assumir novas responsabilidades. A fase trará grande amadurecimento emocional.
Nº da Sorte 60.

Peixes - 20/02 à 20/03
Cuidado para não deixar as coisas do coração
em segundo plano. Boas novidades estão a caminho, pode
aguardar! Nº da Sorte 27.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br
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ALUGA Kitnet no
Barranco Alto R$730,00
mobiliado para uma pessoa ou casal sem crianças e animais. Com água,
luz, IPTU e SKY incluso.
Tratar (12) 99205-7829 c/
Marli

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

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

22 de outubro de 2020
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ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628

Aluga-se 1 apartamentos de um
dormitório no bairro Pontal Santa Marina
próximo a pista. Sala conjugada, uma
suíte e banheiro com instalações para
máquina de lavar. Possue uma vaga de
garagem com controle remoto, antena
coletiva para TV digital, porteiro
eletrônico e Wi-Fi - Fone: 98114-0022
com proprietário

22 de outubro de 2020
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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

Opor tunidade
- Chácara Pouso
Frio 2.900m²/ R$
45.000,00 e aceita
carro/ 97404-0022
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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

Delivery

De terça-feira a domingo
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