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caraguá-sãopaulo-brasil

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

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

TRE esclarece que
horário de votação das 7h
às 10h será preferencial
para idosos
Confiança da indústria atinge maior
nível em nove anos, diz FGV
Governo autoriza
Petrobras a
importar gás da Bolívia
Caraguatatuba tem
49 vagas de emprego
disponíveis nesta semana
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Quem ganha com o
“Sem Parar”?

De a muito tenho sido um críti- congestionamento e segue sua viagem
co do” Sem Parar”, aquele serviço em normalmente.
que você para não parar em pedágios,
paga através de seu cartão de crédito.
Agora uma notícia me chama
E por que sou contra o serviço?
a atenção e não poderia deixar de relatar. Texto extraído do site Reclame
Simples e tento explicar. Ganha aqui da UOL.
a administradora da rodovia, pois economiza no número de funcionários
Clientes do Sem Parar são
necessários para a cobrança. Ganha a surpreendidos com cobrança
empresa que cobra mensalidade pelo
de livro digital
sistema. Ganha a empresa do Cartão
Explicando o que aconteceu. O
de Crédito e você é quem paga.
cliente paga uma mensalidade pelo
Em um País que tem pelo menos 14% de sua população ativa desempregada, não me parece razoável
contribuirmos para o aumento desse
número. Não me parece justo que todos ganhem e nós que paguemos a
conta.
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serviço de automatização de cobrança em pedágios e estacionamentos.
De repente, sem que ele seja consultado, recebe uma cobrança desmembrada em dois serviços.
Exemplo: Setembro MENSALIDADE - R$30,00 Outubro MENSALIDADE - R$21,00 LIVRO DIGITAL
- R$9,00 Percebeu, caro leitor? O valor total do investimento não muda.
O Sem Parar alega que o livro
digital é um benefício do plano e que,
mesmo desativando o serviço, a mensalidade continuará a mesma. O Sem
Parar poderia realizar essa cobrança, ainda que simultaneamente tenha
concedido desconto no seu produto
principal, sem anuência dos consumidores?

Nos Países desenvolvidos a cobrança de pedágio passou por várias
adequações. Inicialmente você podia
pagar diretamente com catão de crédito no próprio pedágio sem ter que
digitar senhas. Depois vieram os coletores de moedas onde você apenas
lançava moedas em um recipiente
cônico que automaticamente contava
a soma desses valores. Depois veio o
sistema “Sem Parar” como o que temos aqui no Brasil e hoje em muitos
Países você simplesmente passa por
Vale a pena conferir a matéria
uma chancela que fotografa sua placa na íntegra no site da UOL e repensar
e envia mensalmente a conta para sua essa atitude que me parece mais um
casa para que pague.
golpe em cima do consumidor.
Nesse último sistema você não
reduz a velocidade, portanto não gera
Essa é minha opinião!

Caraguatatuba tem 49 vagas de emprego
disponíveis nesta semana

Nesta
terça-feira
(27/10), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
divulgou 49 vagas de trabalho disponíveis para esta semana.
Todos os currículos
recebidos dentro do perfil
das vagas são encaminhados
imediatamente ao empregador, que são os responsáveis
pela contratação e seleção
dos candidatos.
As
oportunidades
abrangem todas as regiões
da cidade, 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
Confira as vagas
por região
REGIÃO NORTE
Motorista - CNH B (M)
REGIÃO CENTRAL
Caseira (F)
Recepcionista (M)
REGIÃO CENTRO-SUL
Ajudante Geral (M)
Cabeleireiro

Encarregado de Governança
REGIÃO SUL
Enfermeiro Assistencial
Auxiliar Administrativo
Enfermeiro SCIH
Serralheiro de Alumínio (M) Gestor de Mídias Sociais
Manicure (F)
QUALQUER REGIÃO
Mecânico Diesel (M)
Açougueiro
Mecânico de Autos (M)
Ajudante de Eletricista de Mecânico – Experiência em
Autos e Caminhões (M)
suspensão, freio e revisão
Ajudante Marcenaria (M)
(M
Auxiliar de Mecânico (M)
Montador (Auto Vitrais)
Auxiliar de Serviços Gerais Montador de Móveis Plane– PcD (F)
jados
Auxiliar Técnico
Motoboy
Costureira – Reta e Overlock Motorista Carreteiro – CNH
(F)
E, MOPP e Cargas IndivisíCortadora e Modeladora de veis (M)
Tecido (F)
Motorista de Caminhão –
Eletricista de Manutenção – CNH B
painéis elétricos e comandos Motorista de Caminhão –
elétricos (M)
CNH D
Eletricista de Veículos – Ras- Recepcionista – Disponibiliter/Scanner Automotivo
dade de horário, boa comuEletricista Mecânico – CNH nicação e noções de inforB (M)
mática
Empilhadeirista - Obrigató- Representante
Comercial
rio possuir curso de empilha- Autônomo – Possuir MEI,
deira e CNH em dia
veículo próprio e experiênEmpregada Doméstica
cia no ramo alimentício

Caraguá registra 2.464 pacientes
recuperados da Covid-19

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do
Serviço de Atendimento Call
Center, já registrou 2.464 recuperados da Covid-19.
Esses casos do novo
coronavírus recebem monitoramento diário por telefone, inclusive aos feriados e
finais de semana, das 7h às
21h.
A equipe conta com
uma rede de apoio que inclui
uma médica e outros profissionais capacitados e treinados para prestar um atendimento mais humanizado aos
pacientes.
O acompanhamento

começa desde a notificação
até completarem os 14 dias
de sintomas ou por maior período, se o paciente permanecer sintomático.
Segundo a médica
do Serviço de Atendimento,
Catarine Marques Frozza,
o acompanhamento é importante e essencial, mas as
pessoas precisam ter cons-

ciência sobre a evolução da
doença.
“Às vezes, a gente
acompanha um paciente que
está com sintomas leves que
acaba evoluindo para um
quadro pior em uma velocidade muito grande. Por isso,
é importante procurar atendimento desde os primeiros
sintomas”, disse.
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Cemitério Municipal de Caraguatatuba
adota medidas para evitar avanço da Covid-19
O Cemitério Municipal Recanto das Flores fica
aberto ao público na próxima segunda-feira (2/11),
Dia de Finados, das 7h às
18h, no Indaiá, em Caraguatatuba. O local não tem
recebido muitas visitas nos
últimos meses, mas obedece
às regras de distanciamento
social para conter a proliferação da Covid-19.
O uso de máscaras
é obrigatório, conforme os
Decretos Estadual nº 64.959,
de 4 de maio de 2020, e Municipal nº 1.249, de 28 de
abril de 2020. No dia 2 de
novembro, a equipe do Cemitério Municipal controlará o acesso dos visitantes
com gradis e filas na entrada
lateral, onde fica o estacionamento. Haverá álcool em
gel para higienização do público.
Durante a semana,
os funcionários executam
serviços de roçada, capina,

pintura e limpeza, com objetivo de preparar o local
para a visitação. Para evitar
a formação de criadouros
do mosquito Aedes aegypti,
causador da dengue, as pessoas não devem levar vasos
de plantas enrolados com celofane e outros materiais impermeáveis ou qualquer recipiente que acumule água.
A Fiscalização do
Comércio credenciou 10
vendedores de flores e velas.
A comercialização desses
produtos será monitorada
por fiscais da Secretaria da
Fazenda.
Caraguatatuba avançou para a 4ª Fase do Plano
SP – Verde, após a 14ª atualização e a prorrogação da
quarentena até o dia 16 de
novembro.
Pelo Decreto Municipal nº 1.343, de 13 de outubro de 2020, os velórios
e sepultamentos realizados
nos cemitérios municipais

devem ter duração máxima de uma hora, podendo
permanecer no local até 10
pessoas, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro entre pessoas, desde que a morte não seja em
decorrência da Covid-19 ou
suspeita.
Bela Vista Cemitério Parque
O Bela Vista Cemitério Parque, no Jetuba, funciona na próxima segunda-feira (2/11), das 8h às 17h.
Quem for homenagear os
entes que partiram, precisa
seguir as restrições impostas
pela pandemia da Covid-19
e utilizar máscara. Não haverá missas em função da
pandemia.
Para facilitar a localização da sepultura, a gerência disponibilizou listas
com os falecidos entre 2016
e 2020. O edital de exumação dos sepultados em 2015
foi publicado em fevereiro
desse ano.
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Com Transmissão ao vivo
pela Caraguá TV
A Primeira da Cidade
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Confiança da indústria atinge maior
nível em nove anos, diz FGV

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

Índice teve alta de 4,5 pontos na passagem de setembro para outubro
O Índice de Confiança
da Indústria, da Fundação Getulio Vargas (FGV), teve alta
de 4,5 pontos na passagem de
setembro para outubro deste
ano. Com isso, o indicador,
que mede a confiança do empresário da indústria brasileiro, atingiu 111,2 pontos, em
uma escala de zero a 200 pontos, o maior nível desde abril
de 2011 (111,6 pontos).
Dezesseis dos 19 segmentos industriais pesquisa- percentual, de 78,2% para taque por alcançarem o maior
dos registraram aumento da 79,8%, maior valor desde no- nível de confiança do setor,
confiança. O Índice de Situ- vembro de 2014 (70,3%).
influenciado principalmente
ação Atual, que mede a per“A sondagem de outu- pela melhora dos indicadores
cepção do empresariado em bro mostra que o setor indus- de situação atual”, afirma a
relação ao presente, subiu 6,4 trial está mais satisfeito com pesquisadora da FGV Renata
pontos, para 113,7 pontos, o a situação atual e otimista de Mello Franco.
maior valor desde novembro que esse resultado será manSegundo a pesquisadode 2010 (13,8 pontos).
tido nos próximos três meses. ra, no entanto, há uma demora
O Índice de Expecta- Chama a atenção, contudo, na recuperação do indicador
tivas, que mede a confiança o retorno do Nuci a um nível de tendência dos negócios, o
no futuro, cresceu 2,7 pontos, próximo da média anterior à que sinaliza uma certa preopara 108,6 pontos, o maior pandemia e o percentual de cupação dos empresários sopatamar desde maio de 2011 empresas indicando estoques bre a sustentação desse nível
(110,0 pontos).
insuficientes, o maior valor de otimismo por um período
O Nível de Utiliza- desde o início da série. Entre maior considerando o fim dos
ção da Capacidade Instalada as categorias de uso, os bens programas de auxílio emer(Nuci) aumentou 1,6 ponto intermediários merecem des- gencial.
Agência Brasil
Coligação: Caraguá com tudo novo - PRTB, PL, DEM, PSB e PTC - CNPJ 38.633.817/0001-70 - R$ 150,00
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50 pessoas participam de caminhada
do Outubro Rosaútero

Um grupo com cerca
de 50 pessoas saiu às ruas no
domingo (25) para enfatizar
o ‘Outubro Rosa’ e alertar
as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A
ação foi uma parceria entre
o Centro de Referência da
Mulher (Pró-Mulher) e Interact Club de Caraguatatuba
(Rotary).
Os participantes caminharam pela Avenida Dr.
Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia) e seguiram
em direção ao Pró-Mulher.
No meio do percurso, eles se
reuniram com aproximadamente 30 ’bikers’, ciclistas
do “Caiçaras na Trilha”, que
também faziam uma ação do
“Outubro Rosa”.
Para a coordenadora
do Pró-Mulher, Celina Medalha, “é muito gratificante
ver as pessoas se mobilizando e participando de ações
como essa. É de tamanha
importância para as mulheres”, ressaltou.
Coligação: Caraguá com tudo novo - PRTB, PL, DEM, PSB e PTC - CNPJ 38.633.817/0001-70 - R$ 150,00

outubro de
0829dedenovembro
de 2020
2018

Sobre o câncer de
mama, Celina explicou que
ele precisa ser levado a sério
e que a prevenção é muito
importante. “A prevenção
não deve ser deixada de
lado. Por isso, a mamografia
dever ser realizada uma vez
por ano”.
A enfermeira também fez um alerta muito
importante quanto à procura do exame. “As mulheres
precisam entender que é
primordial a realização dos
exames não só no ‘Outubro
Rosa’, mas durante todo o

ano e não deixar para a última hora”.
Por fim, o grupo se
reuniu em frente ao Pró-Mulher para uma aula de
Tai Chi Chuan, com o professor Benedito dos Santos,
o “Ditinho”.
O Tai Chi Chuan é
uma arte marcial chinesa
praticada com movimentos
realizados lentamente e em
silêncio, proporcionando a
movimentação da energia
do corpo e estimulando a
consciência corporal, a concentração e a tranquilidade.
Coligação: Caraguá com tudo novo - PRTB, PL, DEM, PSB e PTC - CNPJ 38.675.313/0001-12 - R$ 300,00
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Primeira semana do 13º Viagem Literária
leva cinco poetas a vinte cidades

O 13º Viagem Literária começa no dia 9 de novembro, com a realização da
primeira semana do módulo
“Poesia: Oficinas e bate-papos com escritores”. Até
o dia 13, cinco autores percorrerão 20 cidades do Estado de São Paulo, incluindo a
capital. São eles: Chacal, Daniel Minchoni, Dinha, Ronald Augusto e Ryane Leão.
A programação termina no
dia 27.
Promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do
Estado por meio do Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB),
o programa é realizado pela
Organização Social SP Leituras.
A poesia, que está entre as formas literárias mais
experimentadas por autores
iniciantes e escritores consagrados, será objeto de oficinas e debates com autores
que encontraram suas identidades nos versos. Desde que
o programa começou, em
2008, foram percorridos 218
municípios paulistas, com
207 convidados, atingindo a
um total de mais de 340 mil
pessoas. Foram bate-papos,
oficinas, rodas de contação
de histórias e outros eventos
que fizeram conhecimento
circular no Estado de São
Paulo.
Ao todo, o módulo
“Poesia: Oficinas e bate-papo com escritores” percorrerá em novembro 62 bibliotecas de 61 cidades, incluindo
a capital paulista. O segundo
módulo, “Contação de Histórias: Contos Populares”, que
acontece de 1º a 19 de março
de 2021, seguirá o mesmo
circuito.

A programação completa, com os artistas e grupos que fazem parte de cada
etapa, pode ser conferida no
site oficial do 13º Viagem
Literária: www.viagemliteraria.org.br.

Prefeita Nilce Signorini

10/11 - Jacareí - Biblioteca
Macedo Soares
11/11 - Biritiba-Mirim - Biblioteca Oswald de Andrade
12/11 - Mogi das Cruzes - Bi-

Confira o roteiro dos
blioteca Benedicto Sérvulo de
escritores, que
Sant’Anna
percorrerão, cada um
deles, cidades próximas no - Ronald Augusto
período de uma semana:
Módulo 1: “Poesia: Oficinas
e bate-papos com escritores”
- Primeira semana (9 a 13/11)
Oficinas às 14h30 | Bate-papos às 19h (exceção feita
às bibliotecas de São Paulo e
Parque Villa-Lobos)

9/11 - Limeira - Biblioteca
Prof. João de Sousa Ferraz
10/11 - Itatiba - Biblioteca
Francisco da Silveira Leme
11/11 – Várzea Paulista - Biblioteca Profa. Zulmar Zuleika
Turcatto Maraccini

- Chacal

12/11 - São Paulo - Biblioteca
10/11 - São Bernardo do Cam- Parque Villa-Lobos (Oficina
po - Biblioteca Monteiro Lo- às 10h | Bate-papo às 15h)
bato
- Ryane Leão

11/11 - Diadema - Biblioteca
9/11 - Votuporanga - BiblioteOlíria de Campos Barros
ca Castro Alves
12/11 - Cotia - Biblioteca Ba10/11 - Buritama - Biblioteca
tista Cepelos
Prof. Oswaldo Januzzi
13/11 - São Paulo - Biblioteca 11/11 - Birigui - Biblioteca Dr.
de São Paulo (Oficina às 10h | Nilo Peçanha
Bate-papo às 15h)

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

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

Procurado por roubo é
preso em Caraguatatuba
Na noite de domingo
(25), uma equipe da Polícia
Militar, durante patrulhamento
pelo bairro Massaguaçu, avistou um indivíduo em atitude
suspeita, culminando em sua
abordagem. Em busca pessoal
nada de ilícito foi encontrado,
porém ao realizar a pesquisa
via Banco de dados Nacional,
foi constatado que o indivíduo
aparecia como procurado pela
justiça pelo crime de roubo.

um casal estaria hospedado em
uma pousada no bairro Ipiranga, e que o homem além de
alcoolizado e se dizendo policial, estaria ostentando uma
arma de fogo nas áreas comuns do estabelecimento.
De imediato a equipe se dirigiu ao local, onde o
indivíduo ao ver os policiais,
jogou a arma no chão, sendo
então abordado. Foi verificado
que a arma era de sua esposa,
policial civil, que também se
encontrava no local.

PM prende homem por
receptação em Caraguá
Por volta das 16h
de domingo (25), uma equipe
da PM durante Operação Fluxo pelo bairro Martim de Sá,
avistou um veículo com dois
indivíduos, sendo o condutor
já conhecido no meio policial
por porte ilegal de arma de
fogo.
A equipe realizou a
abordagem e embora no veículo nada de ilícito tenha sido
localizado, com o outro homem foi encontrado um celular que após pesquisa foi constatado tratar-se de produto de
furto, sendo o indivíduo preso
por receptação.

Foragido da Justiça é
preso em São Sebastião
Por volta das 21h de
sexta-feira (23), uma equipe
da Polícia Militar em patrulhamento preventivo pelo bairro
Jaraguá, se deparou com um
indivíduo já conhecimento da
polícia e que estava sendo procurado pelo crime de roubo.
O criminoso foi então abordado e dado ciência a respeito
do mandado de prisão em seu
desfavor.

12/11 - Penápolis - Biblioteca
Prof. Fausto Ribeiro de Barros
Assessoria de Imprensa – SP
09/11 - Tabapuã - Biblioteca Leituras
Prof. Manoel Pereira do Vale
Alessandro Giannini, Ana
10/11 - Catanduva - Biblioteca Paula Campos e Sofia MaEmbaixador Macedo Soares
riano
comunicacao@spleituras.org
11/11 - Itajobi - Biblioteca Padre Osmar Ticianelli
Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Econo12/11 - Borborema - Bibliote- mia Criativa do Estado
Cintia Ruiz - (11) 98080-9800 Homem é preso por porte
ca Profa. Áurea Maria Lopes
Davi Franzon - (11) 93411de arma em Caraguá
6428
- Dinha
Na noite de sextaSimone Blanes - (11) 94003- -feira (23) a Polícia Militar
9/11 - Ilhabela - Biblioteca 1711

- Daniel Minchoni

DISQUE

Polícia

Traficante é preso em
flagrante em Caraguá
Na noite de sábado
(24) a PM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no
bairro Rio do Ouro. Uma equipe se dirigiu até o local, onde
os policiais avistaram o denunciado na porta da residência
com uma sacola plástica nas
recebeu uma denúncia de que mãos. O indivíduo ao avistar

a equipe correu para os fundos
da casa, tentando dispensar a
sacola, mas foi acompanhado
e detido.
Na sacola havia 02
tijolos de maconha (1,08kg)
que em entrevista o indivíduo
alegou ter comprado a fim de
fracionar e comercializar. Ainda no interior da residência
foram localizados vários apetrechos para embalar droga e
01 balança de precisão.
Dois são flagrados com
drogas em Ubatuba
Na noite de sábado
(24), a Polícia Militar recebeu
uma denúncia sobre comércio
de drogas no bairro Estufa I.
Equipes da Polícia Militar se
dirigiram ao local, onde ainda
segundo a denúncia, aquele seria o momento da troca de turno e acertos ligados ao tráfico.
Chegando ao local,
os policiais visualizaram dois
indivíduos, sendo que um deles, ao perceber a aproximação
policial jogou uma sacola no
chão. Ambos tentaram fugir,
mas acabaram abordados e
identificados. Na sacola dispensada pelo maior de idade,
foram encontradas 132 buchas
de maconha e 145 pinos de
cocaína. Já com o outro, um
adolescente, foi encontrada
uma sacola com 14 pinos de
cocaína, 8 buchas de maconha
e R$ 45,00.

Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Aprovado projeto para fornecimento
de alimentações em período sem
aula para alunos
Na noite desta
terça-feira, na 39ª sessão ordinária do ano, foi
aprovado o projeto de lei
33/20, que autoriza o Poder Executivo a fornecer
merenda escolar, cesta
básica ou cartão alimentação durante o período
de férias ou recesso escolar aos alunos da rede
pública e dá outras providências.
De acordo com a
proposta, o fornecimento de merenda se dará
no mesmo horário e da
mesma forma como fornecido durante o período
letivo. Caso a prefeitura
opte por cesta básica,
esta deverá ser entregue
ao responsável legal dos
alunos em até três dias

contados da data do recesso ou das férias. O
Poder Executivo poderá
ainda conceder um cartão alimentação que permitirá que o responsável
legal pelo aluno adquira
alimentos em estabelecimentos previamente
cadastrados pelo poder
público.
Na sessão também
foi aprovado o projeto de
lei 43/20, que denomina
de “Rua Francisco Raimundo”, a Rua 2, que

se inicia na Rua Delfim,
sem saída, localizada no
desmembramento denominado Balneário Delfim Verde.
A última propositura da pauta, que também foi aprovada, foi
o projeto de decreto nº
05/20, que dispõe sobre
a concessão de Título
de Cidadão Caraguatatubense ao ilustríssimo
senhor Sério Ciqueira
Rossi, pelos relevantes
serviços prestados.

Governo autoriza Petrobras a
importar gás da Bolívia

O Ministério de Minas e Energia autorizou a Petrobras a exercer atividades
de importação de gás natural
da Bolívia em volume total
de até 10,08 milhões de metros cúbicos por dia.
A autorização, válida
até o final de 2020, foi publicada pela pasta no Diário
Oficial da União desta quarta-feira (28) e envolve ainda
aval para importação adicional de até 1 milhão de metros
cúbicos por dia para uso no
sistema de transporte.
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mercado potencial o atendi- bá, no Mato Grosso.
mento à demanda de usinas
A Petrobras deverá
termelétricas, com transporte
através do gasoduto Bolívia- apresentar à Agência Nacional de Petróleo (ANP)
-Brasil.
relatórios sobre as operações
De acordo com a puO local de entrega do de importação realizadas, inblicação do ministério, o gás insumo será na fronteira en- cluindo volumes diários.
Agência Brasil
a ser importado terá como tre os dois países em Corum-

Prefeitura de Caraguatatuba mantém
serviços de plantão no ponto facultativo
do Dia do Servidor e Finados
O Dia do Servidor
Público é comemorado anualmente em 28 de outubro,
mas o Decreto nº 1.334, de
06 de outubro de 2020, alterou a data do ponto facultativo para o dia 30 de outubro, no âmbito da Prefeitura
de Caraguatatuba.
Não haverá expediente nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira (30/10), em
função da mudança da data
do ponto facultativo. Alguns serviços públicos vão
funcionar entre sexta-feira
e segunda-feira (30/10 e
2/11). O atendimento nos
setores da Prefeitura continua após o Dia de Finados
na terça-feira (3/11), das 9h
às 14h.
Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão trabalham nas ruas
e avenidas da cidade de sexta a segunda (30/10 a 2/11),
das 7h à meia-noite, mas o
turno de serviço poderá ser
estendido em caso de necessidade. A Defesa Civil
opera em regime de plantão
de 24 horas no número 199.
Com a entrada do
município na Fase Verde
do Plano SP, a Prefeitura
de Caraguatatuba ampliou
a capacidade de lotação dos
estabelecimentos de 40%
para 60%. O Decreto Municipal nº 1.343, de 13 de
outubro de 2020, limitou as
atividades econômicas em

12 horas diárias, proibindo
o funcionamento de estabelecimentos após as 23h30.
A Prefeitura de Caraguatatuba permanece com a
liberação de imobiliárias,
concessionárias,
escritórios, comércio, shopping
centers, bares, restaurantes
e similares; salões de beleza e estética; autoescolas,
cursos livres, instituições
de ensino superior, cursos
técnicos; academias, estúdios de personal training e
afins; atividades náuticas,
atividades esportivas; eventos, convenções e atividades culturais; e parques temáticos.

A Fiscalização do
Comércio da Secretaria
da Fazenda verifica se os
estabelecimentos estão de
acordo com os critérios e
procedimentos para a retomada segura, gradativa e
consciente das atividades
econômicas no município,
em consonância com as fases estabelecidas no Plano
São Paulo do Governo Estadual, devido à pandemia
Covid-19.
Para não terem as
mercadorias apreendidas,
os ambulantes legalizados
devem estar com as licenças
em mãos. Não serão aceitos
protocolos. A venda de produtos em desacordo com a
As equipes da Lim- licença e com os locais prepeza Urbana, Tratamento viamente designados para a
e Destinação Final; Infra- atividade também será fiscalizada com rigor.
estrutura, Manutenção e
Reparos da Secretaria de
Para reaver o mateServiços Públicos (Sesep)
rial apreendido, os infratoestão de plantão no período.
res têm que pagar uma multa de 200 VRM’s (Valor de
A Vigilância PatriReferência do Município/
monial da Secretaria de Ad1 VRM = R$ 3,57), equiministração segue com as valente a R$ 714,00 mais
rondas nos prédios da Pre- a taxa de apreensão de R$
feitura de Caraguatatuba. 35,70 para cada unidade
O telefone da base da Vigi- apreendida. O prazo para
lância Patrimonial é o (12) recorrer da penalidade é de
3897-8176. A coleta de lixo 10 dias.
funciona normalmente.

O Decreto Estadual
n° 65.257, de 19 de outubro
de 2020, manteve o expediente normal nas repartições públicas estaduais na
quarta-feira (28) e suspendeu nesta sexta-feira (30).
*Fiscalização*

Os fiscais de Posturas da Secretaria de
Urbanismo fazem novas
inspeções e acompanham
procedimentos já em andamento, checam denúncias
de perturbação do sossego,
capacidade de ocupação de
templos religiosos e quiosques.
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Lívia e Matheus prepararam,
com todo amor e carinho,
o chá de bebê para a tão
sonhada princesa Cecília.
Felicidades a família.
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O TRE-MG esclarece que não é verdadeira a informação que
circula nas redes sociais
e aplicativos de mensagem sobre o horário das
7h às 10h ser exclusivo
para idosos. Essa faixa
de horário será apenas
preferencial para eleitores a partir dos 60 anos.
A orientação foi
estabelecida pelo TSE
no Plano de Segurança
Sanitária das Eleições
Municipais de 2020 e
incorporada às normas
eleitorais por meio da
Resolução 23.631/2020.
Ela alterou a Resolução
23.611/2019, que trata
dos atos gerais do processo eleitoral, e um dos
itens acrescentados foi
um artigo específico sobre o horário preferencial.
Art. 254. No período entre 7h (sete horas) e 10h (dez horas),
terão preferência para
votar os eleitores com 60
(sessenta) anos ou mais,
independentemente do
momento de sua chegada
à seção eleitoral, ficando
resguardada, dentro desse grupo, a preferência
dos eleitores com mais
de 80 (oitenta) anos.

eleitores a partir dos 60
anos não precisam ficar
restritos a essa faixa de
horário. Eles podem votar em qualquer momento no período das 7h às
§2º Durante o pe- 17h.
ríodo previsto no caput,
os eleitores com idade
Após as 10h, os
inferior a 60 (sessenta) idosos continuam tendo
anos não serão impedi- preferência nas filas das
dos de votar, mas de- seções de votação, mas
verão aguardar em fila deixam de estar à frenseparada até que todos te dos seguintes grupos,
os eleitores com 60 (ses- que também são consenta) anos ou mais, já siderados preferenciais
presentes ou que che- pela legislação eleitoral
guem à seção, tenham (§ 2º do art. 92 da Resovotado.
lução TSE 23.611/2019):
os candidatos, os juí§3º As assesso- zes eleitorais, seus aurias de comunicação xiliares, os servidores
dos tribunais eleitorais da Justiça Eleitoral, os
farão ampla divulgação promotores eleitorais,
da recomendação para os policiais militares em
que os eleitores com 60 serviço, os enfermos, os
(sessenta) anos ou mais eleitores com deficiêncompareçam para votar cia ou com mobilidade
no período entre 7h (sete reduzida, os obesos, as
horas) e 10h (dez horas). mulheres grávidas, as
lactantes, aqueles acomNenhum eleitor, panhados de criança
portanto, será impedido de colo e pessoas com
de votar das 7h às 10h, Transtorno do Espectro
devendo apenas respei- Autista, bem como os
tar a prioridade estabe- acompanhantes desses
lecida pelo TSE. E os últimos.

R$ 300,00

TRE esclarece que horário de votação das
7h às 10h será preferencial para idosos

29 de outubro de 2020

§1º A preferência
referida no caput prevalecerá sobre todas as demais previstas no § 2º do
art. 92 desta Resolução.

CNPJ: 38.579.887/0001-97- R$ 300,00
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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

A vida vai parecer mais fácil agora. A fase é
estável na paixão. O clima será de lealdade e confiança
mútuas. Nº da Sorte 22.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Como entra tanto
dinheiro nas contas
de uma família tão
honesta???”

Alguém que está longe pode despertar saudade.
Tente intensificar seus contatos no decorrer desta semana
e comemore! Nº da Sorte 30.

Gêmeos - 21/05 à 20/06

O romance deixa a desejar. Tudo indica que
você vai quer mudanças radicais na sua vida familiar e
afetiva. Nº da Sorte 23.

Câncer - 21/06 à 21/07

Você não vai conseguir nada no grito! Cuidado
com discussões e decisões. Agite sua vida social e quebre
a rotina! Nº da Sorte 82.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08
Fique de olho nas oportunidade que vão surgir.
No campo sentimental, seu poder de sedução será irresistível! Nº da sorte 12.

Virgem - 23/08 à 22/09

Se seus relacionamentos precisam de ajustes,
a hora é esta. Excelente astral para ampliar seus horizontes
afetivos. Nº da Sorte 03.

Libra - 23/09 à 22/10

O clima será de pura sedução no lance com o
gato. Há grande chance de realizar seus sonhos no campo
sentimental. Nº da Sorte 13.

Escorpião-23/10 à 21/11

É uma boa semana para trocar ideias e partilhar
projetos. Um romance recente pode virar compromisso.
Espante o medo! Nº da Sorte 07.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12
Fique esperta com falsos amigos e pessoas
que não conhece direito. Gostos em comum vão fortalecer
o romance. Nº da Sorte 10.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Há sinal de frustração no amor. Em vez de ficar
sonhando acordada, tente avaliar o que realmente importa
para você. Nº da Sorte 16.

Aquário-21/01 à 19/02
Não tenha medo do desconhecido. Pensamentos positivos farão a diferença. A saúde pede atenção, ok?
Nº da Sorte 12.

Peixes - 20/02 à 20/03
Excesso de otimismo não é bom. Mas seus
esforços serão reconhecidos. O amor poderá ficar em
segundo plano. Nº da Sorte 21.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Caraguatatuba, convoca todos os associados que estejam quites com
suas contribuições e que fazem
parte do Quadro Social nos termos do art. 16º § 2º do Estatuto
vigente, para participar da formação de chapa para a Eleição
Triênio 2020 à 2023, que ocorrerá
no dia 22 de dezembro de 2020, na
sede administrativa localizada na
Av. Frei Pacífico Wagner, nº 489 –
Centro. Os candidatos interessados deverão observar as exigências contidas no Estatuto, que
se encontra disponível no site da
AEAA-C.
CASA bairro Casa
Branca cod 1358/ 2
dorm/ sala/ coz/ 1 suite/
Garagem R$ 160.000,00/
(12) 98126-8800/ creci
26535J

Apartamento
locação Indaiá/2 dorms/
1 vaga/ R$ 1.800,00/
CRECI 114.203/ 12
99150-5005

TERRENO Travessão
cod 1340/ 150m²/ R$
105.000,00/ (12) 981268800/ creci 26535J

APTO FINANCIADO 2
dor/ sla/ coz/ wc/ R$ 190
mil/ px ATACADÃO/ Cel/
Zap 98187 8636

Comunicado na praça, eu Sandro Donizetti Gomes, brasileiro,
empreiteiro, portador da cédula de RG nº 38.666.565-5 SSP/
SP e do CPF nº 836.782.809-78, residente e domiciliado na
Rua Ernani Azevedo do Nascimento, nº 65, Itaquanduba, Ilhabela/SP, declaro para os devidos fins que minha pasta foi
extraviada, contendo documento de aquisição de um lote de
terreno situado na Rua Luiz Agostinho Sampaio Garcia, bairro
Água Branca em Ilhabela/SP com 4.104 m² de área e que
mantenho na posse desde 2008, porém, com meu acidente
em 21/03/2009 não pude dar andamento na legalização, no
entanto, o protocolo de cadastro foi feito em 4/12/2008, sob
o numero: 15729, junto a Prefeitura Municipal de Ilhabela/SP.

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

ALUGO Sítio Pegorelli definitivo 30.000m²
casa principal e caseiro pasto e outras
benfeitorias no asfalto/
R$1.000,00/
Cel/Zap
98187 8636

Casa à venda Golfinhos/ 3 dorms (suíte), 2
vagas./ R$ 195.000,00
- Aceita financiamento.
CRECI 114.203/ 12
99150-5005

Vendo Lancha 18
pés/ Casco Cobra, Motor 90HP Yamaha/ 5
lugares + Piloto/ Ótimo
estado /12 99630-2040

TERRENO cod 1390/
2200 m²/ Campos do
Jordão/ R$ 220.000,00/
(12) 98126-8800/ creci
26535J
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CASA Capricórnio 2
cód 1360/ Residencial
Laguna 2/ 2 dor/ sala/
coz/ banh/ área social/ R$ 190.000,00/
(12) 98126-8800/ creci
Casa à venda Poi- Casa à venda Golfin- 26535J
ares/ 3 dorms/ 3 vagas/ hos/ 3 dorms (suíte), 2
R$ 550.000,00 /Aceita vagas./ R$ 195.000,00 Sobrado à venda
financiamento. / CRECI - Aceita financiamento. Sumaré/ 2 dorms/
CRECI 114.203/ 12
114.203/ 12 99150-5005
edícula/ 3 vagas/ R$
CHÁCARA PEGORELLI R$ 150 mil/ 2880m²/
100m da nova rodovia/
ot. Local/ Cel/Zap 98187
8636

CASA Estr Mirante
Caraguatatuba cod 1356/
2 dor/ sala/ 1 suíte/ 2
garg/ R$ 205.000,00/
(12) 98126-8800/ creci
26535J

99150-5005

29 de outubro de 2020
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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

PEGORELLI SÓ R$ 30
350.000,00 / Aceita fi- mil lote 150m² px nova esnanciamento./ CRECI trada/ facilito 50% entrada/
114.203/ 12 99150-5005 restante 30 x R$500,00/
Cel/Zap 98187 8636
CASA Golfinho cod
1342/ 2 dorm/ sala/ 2 gar/
VENDO 1 sofá de canto
1 suíte/ R$ 250.000,00/
cinza escuro de tecido
(12) 98126-8800/ creci
valor R$200,00 / Tratar
26535J
telefone 98230-0553

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

BCO ALTO R$ 40 mil/
Lote 125m²/ rua calçada/
creche/ escolas/ mercado/ Cel/Zap 98187 8636

Casa à venda Golfinhos/
3 dorms (suíte), 2 vagas./
R$ 195.000,00 - Aceita
financiamento. CRECI
TRAVESSÃO R$ 190
114.203/ 12 99150-5005
mil sobrado 3 dor/ sala/
coz/ gar/ varanda/ ot. LoVENDO
Chácara
cal/ Cel/Zap 98187 8636
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$
Apartamento à venda 60 mil e 500metros R$30
Martim de Sá/ 3 dorms mil/ Tratar (12) 99118(suíte)/ 1 vaga coberta/ 2 2295 c/José
varandas/ R$ 260.000,00
/ Aceita financiamento. PROCURO trabal/ CRECI 114.203/ 12
ho de faxineira em casa
99150-5005
e escritório/ 98230-0553

Ofereço trabalho de
garçom/ barmem/ cozinheiro recepção/ segurança e decoração para
bar restaurante ou hotéis
e pousadas / James Malcher contato WhatsApp
12 99619-0442

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

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