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Prefeitura de São Sebastião vai pagar
empresa de ônibus para custear salários

Ubatuba é a quarta cidade do
estado com maior adesão do
selo Turismo Responsável

A cidade de Ubatuba, no Litoral Norte, é a quarta cidade do estado de São Paulo e a
primeira da RMVale com maior adesão do selo ‘Turismo Responsável’, desenvolvido pelo
Ministério do Turismo para fazer com que as pessoas consigam identificar estabelecimentos que possuem boas práticas sanitárias e se sintam seguras para viajar pelo Brasil.
Ubatuba tem 127 selos emitidos e o setor de hospedagem é o líder com 50 estabelecimentos certificados. Isso mostra que a cidade já se prepara para receber turistas durante
o verão, principalmente entre o Ano Novo e o Carnaval. Desde a retomada econômica, a
Pousada Aldeia de Lagoinha tem buscado maneiras de fazer os turistas se sentirem mais
confiantes e seguros em relação à hospedagem na cidade litorânea. O gerente, Marcos Vinicius Menezes, contou que o estabelecimento buscou formas de se adequar com a nova
realidade, principalmente às vésperas da alta temporada. “Desde quando a gente pode
reabrir, tomamos todos os cuidados e nos adequamos. Estamos indo bem”. g

Candidatos do PT são alvos de ofensas e
ameaças com arma de fogo em Caraguá
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A Prefeitura de São Sebastião, a empresa de ônibus Ecobus e o sindicato da categoria do
Litoral Norte celebraram um acordo que prevê o pagamento pela prefeitura de R$ 251.389,20
para a Ecobus. Segundo os termos do acordo, o valor deverá ser usado para custear os salários dos funcionários da Ecobus referentes ao mês de setembro, que venceram no dia 10 de
outubro. A empresa terá o prazo de 24 horas, contadas do recebimento dos valores da prefeitura, para pagar os funcionários. O que sobrar deverá ser usado para pagamento de demais
verbas trabalhistas inadimplidas. O montante a ser pago se refere aos processos administrativos nº 717178 2020 e 718227 2020. Em nota, a Prefeitura de São Sebastião informou que “os
repasses à Auto Viação São Sebastião Ltda. [Ecobus], referentes ao valor de processos indenizatórios, serão feitos dentro do processo de dissídio coletivo, para assegurar o pagamento de
salários dos funcionários, como pré-estabelecido em reunião com os trabalhadores, sindicato
e empresa, realizada no dia 15 de outubro. A prefeitura informou ainda que está realizando
procedimentos administrativos para a substituição da empresa, visto que a contratação com
a Ecobus foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. g

O candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) à prefeitura de Caraguatatuba, José Mello, e
outras duas candidatas e dois membros do partido foram alvos de ofensas e ameaças com
arma de fogo na noite de sexta-feira, 16 de outubro. O grupo estava em campanha quando o
crime aconteceu. O suspeito, que tem licença para usar arma de fogo, fugiu. De acordo com a
Polícia Civil, o caso foi registrado em dois boletins de ocorrência, um deles pelos candidatos,
por conta da difamação e outro por testemunhas, por conta dos disparos de arma de fogo. O
caso aconteceu, por volta das 20h30, após o candidato a prefeito José Mello, a candidata a
vice-prefeita Maíra Martins, a candidata a vereadora Cássia Gonçalves, o presidente do PT na
cidade, Luan Moreno, e o marido de Maíra, Ricardo Martins, encerrarem o dia de campanha. g
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Estoque de sangue do Hemocentro de Taubaté está abaixo do ideal
O Hemocentro de Taubaté está com o estoque de sangue abaixo do ideal. As bolsas de sangue dos tipos
O+, O-, A+ e A- estão abaixo do estoque mínimo de segurança. A cobertura mínima para o tipo O+ é de
133 bolsas, mas o banco está com apenas 82, conforme dados da última atualização, realizada no dia 17
de outubro. O tipo O- tem menos da metade das bolsas do nível de segurança; o mínimo são 23, mas o
banco tem apenas 10. Já o tipo A+ está com o estoque quase três vezes abaixo do mínimo necessário:
106 versus 39. O estoque mínimo de segurança do tipo A- são 11 bolsas, mas o estoque está com apenas
cinco. Os interessados em doar sangue podem realizar um agendamento pelo site do hemocentro ou
comparecer na unidade nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h;
e nos sábados, das 07h30min às 11h. Ao longo do dia são distribuídas senhas em quantidade limitada por
hora. O Hemocentro de Taubaté fica localizado na avenida Inglaterra, 190, no bairro Jardim das Nações.
Mais informações podem ser obtidas no telefone (12) 3624-1273. g

