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Vândalos com pichações 
em pontos de ônibus 

prejudicam Caraguatatuba
DENUNCIE

Desconto de 10% no 
carnê do IPTU 2019 vence 

dia 31 em Caraguatatuba 
Felipe Augusto entrega chaves 

de veículos a serem leiloados na 
Festa do Padroeiro

Após cobrança de Márcio 
Tenório  diretor da Sabesp se 

compromete com projetos 
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Dentre as diversas expectativas 
para o ano que está começando, os analis-
tas econômicos convergem num ponto: ha-
verá considerável crescimento econômico 
no Brasil. O aquecimento da economia já 
está em andamento e tende a se acelerar 
com a tendências de reformas importantes 
a serem aprovadas pelo Congresso Nacio-
nal ainda no primeiro semestre. A notícia 
alvissareira tende a elevar os níveis de 
confiança dos consumidores, que voltarão 
a adquirir bens e serviços, além de viajar 
mais – principalmente de avião. 

Como todo boom econômico tem 
efeitos colaterais, um dos mais prováveis é 
um novo caos aéreo, com aeroportos entu-
pidos, longas filas nos terminais, voos can-
celados e bagagens extraviadas. Mesmo 
em queda, o número de bagagens extravia-
das em viagens de avião é absurdo: 22,7 
milhões de malas foram extraviadas e R$ 
8,5 bilhões foi o prejuízo das companhias 
aéreas com extravios em 2017, segundo a 
SITA (Sociedade Internacional de Teleco-
municações Aeronáuticas).

O Brasil viveu a pior recessão da 
sua história, causada pelo catastrófico 
governo de Dilma Rousseff, sendo que a 
aviação civil, como quase todos os seto-
res da economia, diminuiu de tamanho de 
2014 a 2018, enfrentando grave crise no 
período. Isso levou à diminuição dos in-
vestimentos nos aeroportos, redução do 
número de voos e falta de concorrência 
entre as quatro companhias aéreas que do-
minam o mercado interno.

O Governo de Michel Temer já ha-
via previsto que as compa-
nhias aéreas brasileiras pre-
cisariam de uma injeção de 
ânimo (e de dinheiro estran-
geiro) e, em 13 de dezembro 
de 2018, editou uma Medida 
Provisória que retira a limi-
tação ao capital estrangeiro 
na aviação. Agora, as com-
panhias aéreas poderão ter 
100% do seu capital prove-
niente de empresas estran-
geiras. A abertura do merca-
do resultará no ingresso de 
investimentos estrangeiros 

no país, mais ofertas de rotas e de assen-
tos, passagens mais baratas e geração de 
novos empregos.

Ao mesmo tempo, o aumento da 
competição no setor irá beneficiar o con-
sumidor, que voltará a voar mais, uma 
tendência que já estava crescendo com o 
aquecimento econômico: a demanda por 
voos internacionais cresceu 19,5%, sendo 
que o mercado doméstico teve crescimento 
de 5,4%, em novembro de 2018, segundo 
dados oficiais da ANAC. A ocupação das 
aeronaves bateu 83,7% no mesmo período.

Analisando os dados atuais, está 
nítido que um novo “Apagão Aéreo” tem 
grandes chances de acontecer. Com o au-
mento excepcional da procura por viagens 
aéreas numa economia aquecida e em fran-
ca recuperação, os consumidores poderão 
ser vítimas dos abusos de sempre, tais 
como atrasos e cancelamentos de voos, 
overbookings, extravios de bagagens, lon-
gas esperas nos aeroportos até o momento 
do embarque e outras violações de direitos 
dos passageiros.

Vamos estar atentos para que o pro-
lífico ciclo econômico que o país come-
çará a viver não seja motivo para que os 
direitos dos consumidores sejam relegados 
a segundo plano. De resto, torcemos para 
que o crescimento econômico seja aliado 
dos direitos dos passageiros aéreos. 

*Sérgio Tannuri é advogado espe-
cialista em Direitos do Consumidor e edi-
tor do site www.pergunteprotannuri.com.
br, com dicas e orientações ao cidadão.

No mundo, mais de 22 milhões de bagagens são extraviadas por ano
*Sérgio Tannuri

Caraguatatuba registra o menor 
índice de ataques de escorpião    

Caraguatatuba regis-
tra o menor índice de ataques 
de escorpião com relação aos 
municípios da região. Em 
2017, foram registrados três 
casos de picadas e em 2018, 
foram quatro casos, todos 
sem óbito.

No caso de encon-
trar um escorpião em sua 
residência, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
orienta os moradores a acio-
nar imediatamente o Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) pelos telefones 3887-
6085 ou 3887-6888. Fiscais 
do CCZ irão até a residência 
para as providências neces-
sárias.

Segundo informa-
ções da Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo, ao 
ser picado por um escorpião, 
é necessário limpar o local 

com água e sabão, aplicar 
compressa de água morna 
no local e procurar a Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) para que possa rece-
ber o tratamento mais rápido 
possível.

O município conta 
com uma base da Vigilância 
do Estado que disponibiliza 
o soro para pessoas que te-
nham sido picadas e passam 
por atendimento em nossa 
UPA. Essa base atende todo 
o Litoral Norte.

Os novos abrigos 
de ônibus instalados pela 
Prefeitura de Caraguata-
tuba sofreram pichações 
e depredações nos últi-
mos dias em vários lo-
cais do município. Além 
do prejuízo para os co-
fres públicos esse tipo de 
crime tem prejudicado 
os trabalhos de limpeza 
urbana nas vias e praças 
da cidade, pelo fato de 
deslocar uma equipe da 
Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep) para 
limpar pichações em 
abrigos de ônibus.

É importante que 
o munícipe que flagrar 
ações de vandalismo 
denuncie às autoridades 
policiais pelo telefone 
190, pois se trata de um 
patrimônio público.

 
A Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Se-
cretaria de Mobilidade Urbana, 
iniciou no ano passado a substi-
tuição dos abrigos de ônibus de-
teriorados da cidade. O objetivo 
da administração é instalar 
180 novas unidades.

Vândalos com pichações em pontos 
de ônibus prejudicam Caraguatatuba

Ocorrências em aeroportos prejudicam passageiros
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Caraguatatuba terá mais duas unidades 
escolares em fevereiro com 692 vagas 

No mês de fevereiro, 
a cidade de Caraguatatuba 
ganhará mais duas unidades 
escolares com a criação de 
692 novas vagas para crian-
ças e adolescentes.

Será inaugurada a 
EMEF Jetuba com 600 vagas 
na Região Norte. O investi-
mento é de mais de R$ 2 mi-
lhões e o empreendimento de 
cinco blocos receberá 12 sa-
las de aula, sala administra-
tiva, cozinha, refeitório, dois 
pátios cobertos e quadra com 
vestiário, em uma área total 
de 3 mil m².

No final de fevereiro 
estará pronto também o CEI/
EMEI (Centro de Educação 
Infantil e Escola Municipal 
de Ensino Infantil) do Bar-
ranco Alto para atender 92 
crianças.

Com investimento de 
R$ 545 mil, a obra terá sala 

administrativa, secretaria, 
sanitários, refeitório, cozi-
nha, espaço de recreação e 
quatro salas de aula (dois 
berçários e dois maternais), 
além de fraldário e lactário.

O imóvel em reforma 
e que já pertencia à Secreta-
ria de Educação está situado 
na Travessa Manoel Severi-
no de Castro. Após o térmi-
no das obras e instalação de 
mobiliários, a Secretaria de 
Educação iniciará então o 
período de inscrições, priori-
zando as crianças que estão 
na fila de espera do bairro e 
região.

Atual gestão
Desde o início da 

gestão do prefeito Aguilar 
Junior em 2017, foram cria-
das 1.669 vagas em creches 
e no ensino fundamental com 
a inauguração de quatro uni-
dades escolares.

Foram inaugurados 
o CEI/EMEI Adriana Apa-
recida Cassiano (Perequê-
-Mirim) para 600 vagas, o 
CEI/EMEI Professora Vera 
da Silva (Fazendinha) para 
242 crianças, a ampliação 
do CEI/EMEI Severino Vi-
toriano (Gaivotas) para 177 
crianças e a EMEF Jane 
Urbano Focesi (Perequê-
-Mirim) para 650 crianças. 
Juntas, as unidades escolares 
tiveram um investimento na 
ordem de R$ 16,3 milhões.

Ainda estão em an-
damento as obras do CEI/
EMEI Golfinhos para 342 
crianças e o CEI/EMEI Pe-
gorelli também para 342 
crianças. O prefeito Aguilar 
Junior já determinou tam-
bém a construção do CEI/
EMEI Travessão, a EMEF 
do Travessão e a locação 
de um imóvel para criar um 
CEI/EMEI na Tabatinga.

Classificação e homologação do concurso 
público da Prefeitura de Caraguatatuba 

serão publicadas no dia 18 
A classificação final 

dos cargos do concurso pú-
blico da Prefeitura de Cara-
guatatuba que não exigem 
provas práticas e a homolo-
gação do certame para essas 
funções serão publicadas 
no dia 18 de janeiro (sexta-
-feira).  Os candidatos às 
funções de nível superior, 
técnico, médio e fundamen-
tal poderão conferir os resul-
tados das avaliações no site 
www.zambini.org.br ou no 
link do Diário Oficial Eletrô-
nico (Parte do site da Prefei-
tura de Caraguatatuba des-
tinada ao Cidadão), https://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/category/diario-ofi-
cial/.

Somente serão habili-

tados os candidatos que tive-
rem 50% ou mais de pontos, 
de acordo com cada avalia-
ção. Serão convocados para 
as provas práticas e terão os 
títulos computados, somente 
os candidatos habilitados nas 
provas objetivas.

A listagem com os 
convocados para os exames 
práticos dos cargos de agente 
de zoonoses, agente de apoio 
escolar, artífice I, motorista 
II, operador de máquinas pe-
sadas II e auxiliar de serviços 
gerais também sai na próxi-
ma sexta-feira (18/1).

No dia 27 de janeiro, 
data da prova prática, os can-
didatos habilitados devem 
apresentar documento de 
identidade original, atestado 

médico, emitido com no má-
ximo 15 dias de antecedência 
da data do teste, certificando 
que o concorrente à função 
está apto para esforço físico; 
além de vestir calça compri-
da, camisa e sapato fechado, 
conforme o previsto no edi-
tal de abertura (Subseção II 
– págs. 26 a 31).

Quem for fazer exa-
me para o cargo de motorista 
II tem que apresentar a CNH 
da categoria “D”. Já para o 
teste de operador de máqui-
nas pesadas II deve levar a 
CNH da categoria “C”.

A publicação da clas-
sificação preliminar com as 
notas das provas práticas 
será no dia 8 de fevereiro.

Caraguá instala mais placas de Proibido 
Jogar Lixo nas Palmeiras e no Britânia 

Mais três placas de 
Proibido Jogar Lixo estão 
sendo instaladas hoje (11/01) 
pela Prefeitura de Caragua-
tatuba, uma na avenida Ivo 
Gonçalves Relva, no Jardim 
Britânia e duas na rua Tereza 
Albino Chacom, na Praia das 
Palmeiras, região Sul da ci-
dade. O trabalho é realizado 
por uma equipe da Secretaria 
de Serviços Públicos (Se-
sep).

Os locais foram esco-
lhidos para receber as placas 
pois são pontos onde, se-
gundo os moradores, muitas 
pessoas depositam restos de 
poda, entulhos, inservíveis 
entre outros resíduos, que fi-
cam espalhados nas áreas.

O objetivo da sinali-
zação é tentar impedir que 
munícipes utilizem os locais 
como depósito irregular de 

resíduos.
Multa

Não é permitido des-
pejar lixo, entulho, móveis 
velhos e restos de poda em 
terrenos baldios. Assim 
como é proibido descartar 
entulhos, lixo domiciliar, 
lixo verde e inservíveis em 
ruas, calçadas, praças, can-
teiros públicos, encostas de 
rios, valas, etc.

O assunto é regula-
mentado pela lei 1144/1980 
(art. 8º, inc. I e art. 8º, inc. 
XIV) e também pela lei 
09/02 (art. 51, inc. III). Uma 
denúncia gera uma notifica-
ção e uma notificação, após 
30 dias, gera uma multa, de 
acordo com a gravidade da 
infração, variável de 40,00 
a 972,00 Valores de Refe-
rência do Município (VRM). 
Um VRM hoje vale R$ 3,35.

A região Sul de Ca-
raguatatuba conta com um 
Ecoponto, que é uma área 
pública licenciada para 
transbordo e triagem, des-
tinada ao recebimento de 
pequenas quantidades de re-
síduos volumosos, resíduos 
da construção civil, podas 
e materiais recicláveis, en-
tregues voluntariamente por 
munícipes ou catadores.

Serão aceitos no Eco-
ponto: Resíduos de Cons-
trução civil (Entulho – até 
1m³ por entrega), Móveis 
e Equipamentos Domésti-
cos, Sobras de Poda, Pneus 
(máximo de 4 unidades por 
entrega), Material de Cole-
ta Seletiva (Papel, Plástico, 
Vidro, Metal), Óleo de Co-
zinha, Resíduos Eletrônicos, 
Pilhas, Baterias de equipa-
mentos eletrônicos e Madei-
ras.

Desconto de 10% no carnê do IPTU 
2019 vence dia 31 em Caraguatatuba 
A cota única do Im-

posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) da Prefei-
tura de Caraguatatuba, com 
desconto de 10%, vence no 
próximo dia 31 de janeiro. 
A Secretaria Municipal da 
Fazenda distribuiu 82.784 
carnês do IPTU de 2019 
pelos Correios.  Caragua-
tatuba espera arrecadar R$ 
93.725.389,73 com o total de 
carnês lançado.

A 2ª via do carnê do 
IPTU pode ser solicitada na 
Área de Tributos Imobiliá-
rios (Cadastro/Guichê 4), das 
9h às 16h30, no Paço Muni-
cipal, no Centro.

O proprietário tam-
bém pode acessar a 2ª via 
pelo site www.caraguatatu-
ba.sp.gov.br,  na parte desti-
nada ao  “Cidadão/Tributos”. 
É necessário ter em mãos o 
número da Inscrição Cadas-
tral do imóvel para acessar 
a 2ª via e imprimir. Caso 
o contribuinte não tenha o 
número, basta solicitar pelo 
e-mail cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170/8221 (Cadastro).

Desconto de 5% – 
Também há opção de pagar 

à vista, com 5% de descon-
to, até o dia 20 de fevereiro. 
Há ainda a opção de dividir 
o carnê em 11 vezes, sendo 
a primeira parcela para o dia 
20 de fevereiro. Nos dias em 
que o vencimento coincidir 
com finais de semana e fe-
riados, o tributo poderá ser 
pago no próximo dia útil.

Em Caraguatatuba, o 
reajuste no IPTU 2019 levou 
em conta o mesmo valor da 
correção do Valor de Refe-
rência do Município (VRM), 
que foi de 4%. O VRM foi 
calculado com base no Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), e pas-
sou de R$ 3,35 para R$ 3,48 
este ano.

A Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda lançou 
82.784 carnês de IPTU. Des-
se total, 57.176 representam 
imóveis com edificações e 
25.608 terrenos; além de ou-

tros 4.830 lançamentos como 
isentos ou imunes (Art. 150 
da CF/Das Limitações do 
Poder de Tributar).

Acessa SP
A 2ª via do carnê do 

IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) de 2019 
também pode ser requerida 
no Posto do Acessa SP, na 
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, no Centro. O cidadão 
precisa apresentar o núme-
ro da Inscrição Cadastral do 
imóvel. Para utilizar os ser-
viços do Acessa São Paulo é 
necessário ir ao local munido 
de um documento de identi-
ficação com foto e fazer um 
cadastro digital para usar o 
serviço de internet gratuita 
do posto.

O Acessa SP fica na 
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima (localizada na Av. da 
Praia), 140 – Centro. O ho-
rário de atendimento vai das 
11h às 17h. O telefone é (12) 
3883-3042.
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Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
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Após cobrança de Márcio Tenório  diretor 
da Sabesp se compromete com projetos 

Mulher é presa por 
tráfico em S. Sebastião

 Uma mulher foi pre-
sa em flagrante por tráfico de 
drogas, na noite de sábado 
(12/01), no bairro Baoiçugan-
ca, Costa Sul da cidade. 
 Policiais da For-
ça Tática da Polícia Militar 
observaram a mulher que 
comercializava a droga e 
efetuaram a prisão. Ela que 
no início disse ser apenas 
usuária, acabou autorizando 
a entrada dos policiais em 
sua casa, onde foi encontrada 
uma sacola contendo:  um ta-
blete, mais 37 porções de ma-
conha,  46 pinos de cocaína e 
49 pedras de crack.

Homem é preso logo 
após realizar assalto em 

São Sebastião
 Um homem foi 
preso na tarde de domingo 
(13/01), por policiais mili-
tares da Rocam (Ronda Os-
tensiva com Apoio de Moto-
cicletas), logo após assaltar 
um posto de combustíveis, no 
bairro Canto do Mar, Costa 
Norte da cidade.
 Os policiais que ti-
veram acesso às câmeras de 
segurança do local, onde o 
assaltante é visto, saíram à 
procura do indivíduo que foi 
localizado ainda nas proximi-

dades do estabelecimento.   
 Questionado pelos 
policiais, o marginal confes-
sou o crime e autorizou a en-
trada da polícia em sua casa, 
onde foram encontrados tanto 
o dinheiro, quanto a arma uti-
lizada para render o frentista 
no momento do assalto.

Jovem é roubada 
e estuprada em 
Caraguatatuba

 O crime aconteceu 
na manhã de quinta-feira 
(10/01), no bairro Massa-
guaçu, quando a jovem de 20 
anos, que estava a caminho 
do trabalho foi abordada por 
um homem que além de se 
apossar do seu celular, a obri-
gou a entrar em um matagal 
próximo à região onde esta-
vam e a estuprou, fugindo em 
seguida de bicicleta.
 Imagens tanto da 
jovem, quando do estuprador 
foram flagradas por câmeras 
de segurança, que de posse 
dos policiais, possibilitaram 
a prisão do marginal, ocorrida 
na cidade de Ubatuba.

Preso suspeito de 
comandar o tráfico em 

Ilhabela
Foi preso na madrugada de 
quinta-feira (10/01), no bair-
ro Barra Velha, um indivíduo 

suspeito de ser um dos líderes 
do tráfico na cidade. 
 Após denúncia 
anônima, a Polícia Militar 
realizou a abordagem do in-
divíduo, e durante busca em 
sua residência os policiais en-
contraram 20 pedras de cra-
ck embaladas, cocaína, dois 
celulares e R$ 500,00, além 
de embalagens e um caderno 
com anotações do tráfico.

Procurado por 
homicídio é preso em 

Caraguatatuba
 Um homem procu-
rado pelo crime de homicídio 
foi preso na madrugada de 
sábado (12/01), no bairro Es-
trala D’Alva.
 Policiais Militares 
realizavam operação blo-
queio no bairro, e o indivíduo 
ao perceber a presença po-
licial, deu início a fuga e foi 
capturado. O homem estava 
em uma caminhonete Mon-
tana prata, e além de quebrar 
o próprio celular, apresentou 
documento de outra pessoa.
 Ao revistarem o veí-
culo, os policiais encontraram 
um fundo falso no comparti-
mento de carga, onde estava 
uma sacola plástica contendo: 
207 porções de maconha, 329 
papelotes de cocaína e 43 pi-
nos da mesma droga. 

Após a falta de água, 
problema que aconteceu em 
várias localidades do Litoral 
Norte, principalmente em 
Ilhabela e do lançamento de 
esgoto ”in natura” em um 
rio de Caraguatatuba, diretor 
da Sabesp se compromete a 
entregar todos projetos vol-
tados à universalização do 
saneamento de Ilhabela e o 
plano de contingência para o 
Carnaval.

O prefeito de Ilhabe-
la, Márcio Tenório, acom-
panhado das secretárias de 
Planejamento e Gestão Es-
tratégica e de Meio Ambien-
te, Juliana Louro e Maria 
Salete Magalhães, partici-
pou, nesta sexta-feira (11), 
em São Paulo, de reunião no 
gabinete do novo diretor de 
Sistemas Regionais da Sa-
besp, Ricardo Borsari, e com 
o superintendente da Sabesp 
no Litoral Norte, José Bosco.

Nesse encontro, o 
prefeito cobrou soluções de 
curto, médio e longos prazos 
para manter a segurança dos 
sistemas de abastecimento 
de água à população e da am-
pliação da coleta e tratamen-
to de esgoto, para garantir a 
balneabilidade das praias e 
investimentos que assegu-
rem ainda mais qualidade de 
vida ao arquipélago.

O diretor da Sabesp 
se comprometeu a entregar, 
até a primeira semana de 
fevereiro, o plano de contin-
gência para o carnaval e ce-
der todos os projetos prontos 
que permitem universalizar 
o saneamento da cidade nos 
próximos seis anos.

Entre os projetos, es-
tão  o  executivo do Sistema 

de Abastecimento de Água 
para Ilhabela (que prevê a 
instalação de reservatórios  
de água), além do sistema de 
dessalinização, que será exe-
cutado pela Sabesp no bair-
ro Água Branca, que já está 
em licenciamento na Cetesb, 
além  do Plano de Contin-
gência para curto, médio e 
longo prazo, que abrange 
principalmente o Carnaval, 
que prevê a liberação de oito 
caminhões-pipas e a capta-
ção de reforço no Córrego 
do Paquera no bairro Toca, 
mais oito caminhões-pipas e 
geradores para evitar falta de 
energia e queda de tensão. 

Borsari elogiou a po-
sição do prefeito, Márcio Te-
nório, em investir na redução 
do prazo de universalização 
do saneamento no arquipé-
lago. “É muito importante 
receber um prefeito com 
um planejamento voltado ao 
saneamento. Assumimos o 
compromisso de acelerar to-
das as iniciativas e liberar to-
dos os projetos necessários”.

Na reunião, em que 
cobrou respostas imediatas 
da Sabesp, o prefeito reite-
rou o desafio de sua gestão 
em acelerar os investimen-

tos, para recuperar a falta de 
investimentos de quase duas 
décadas em saneamento.

SABESP lança esgoto 
no Rio Guaxinduba

Uma falha na válvu-
la de descarte da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
da Sabesp despejou irre-
gularmente resíduos no 
rio Guaxinduba em Cara-
guatatuba. O vazamento, 
na quarta-feira (2), durou 
pelo menos 20 minutos.A 
Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Ce-
tesb) informou que não-
houve dano ambiental. 

Segundo a Cetesb, 
a ocorrência foi por volta 
das 7h30 depois de uma 
falha na Estação de Trata-
mento de Esgoto da região 
da Martin de Sá. O esgoto 
que seria tratado pela es-
tação foi lançado no rio. 
Segundo a agência, o lan-
çamento de esgoto durou 
uma hora. A Sabesp diz 
que foi por 20 minutos. 
 O vídeo de um 
morador da cidade mostra 
o momento em que resí-
dios se misturam com a 
água do rio.
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-06- Patrícia Andrade 
Fonseca 

preparou um 
delicioso jantar 

para comemorar 
o seu aniversário, 

onde reuniu 
amigos e 
familiares. 

Parabéns e muitas 
felicidades!

 Secretaria de Esportes de Caraguatatuba 
seleciona 620 projetos para o FIDA em 2019 

A Secretaria de 
Esportes e Recreação de 
Caraguatatuba selecio-
nou 620 projetos e currí-
culos esportivos inscritos 
no Fundo de Incentivo ao 
Desporto Amador (FIDA) 
para serem desenvolvidos 
durante o ano de 2019. O 
resultado das propostas 
(deferido ou indeferido) 
foi publicado na sexta 
(11/01) e pode ser con-
ferido no Diário Oficial 
Eletrônico (Parte do site 
destinada ao Cidadão), 

no link https://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/pmc/
category/diario-oficial/ 
(Edital 77), e afixado no 
prédio da secretaria, no 
Jardim Britânia.

A iniciativa é vol-
tada para profissionais 
de Educação Física com 
Graduação/Bacharela-
do em Educação Física, 
além de instrutores (pro-
visionados) e atletas de 
rendimento.  As propos-
tas selecionadas recebem 

uma bolsa-auxílio.

A quantidade de 
projetos escolhidos e os 
valores da bolsa-auxílio 
serão definidos pelo Con-
selho Municipal de Espor-
tes e Recreação, podendo 
variar de atleta/projeto de 
acordo com a necessidade 
da secretaria, não se ca-
racterizando, o referido 
termo de compromisso, 
vínculo empregatício de 
qualquer espécie.

Atletas sebastianenses brilham 
em campeonato de Vela na Ilhabela
Dois atletas da Escola 

de Vela de São Sebastião con-
seguiram boas colocações no 
47º Campeonato Brasileiro 
da Classe Optimist, na última 
sexta-feira (11/01). A compe-
tição se estendeu até terça-
-feira (15/01), na Ilhabela.

O velejador, Athos 
Santos, conquistou o segun-
do lugar na categoria Estre-
antes Juvenil. Já João Jesus, 
ficou com o quarto lugar na 
mesma categoria. Mais qua-
tro atletas sebastianenses que 
disputam a categoria vetera-
no seguem nas regatas até o 
fim do campeonato.

Segundo o chefe da 
Divisão de Esportes Náuti-

cos, Ubiratan Mourão, os re-
sultados são muito importan-
tes para a Vela sebastianense. 
“Estamos muito felizes, essa 
garotada começou a velejar 

com a gente e é muito baca-
na vê-los conquistando boas 
colocações em grandes cam-
peonatos como esse”, com-
pletou Mourão.

São Sebastião participa da Campanha 
“Janeiro Roxo” de alerta sobre a hanseníase

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, trabalhará neste mês de 
janeiro a conscientização da 
população com a campanha 
nacional pela luta contra a 
hanseníase, denominada “Ja-

neiro Roxo”.
A escolha do mês foi 

em função do “Dia Mundial 
de Luta contra a Hansení-
ase”, celebrado no mundo 
inteiro em 27 de janeiro. O 
objetivo da ação é divulgar 
informações e oferecer o tra-

tamento correto para todos.
A iniciativa propos-

ta pelo Ministério da Saúde 
visa conscientizar a popula-
ção quanto aos sinais e sinto-
mas da doença. A hanseníase 
coloca o Brasil em segundo 
lugar em número de casos.
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Felipe Augusto entrega chaves de veículos 
a serem leiloados na Festa do Padroeiro

O prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto, 
entregou ao Pe. Elimar de 
Azevedo Ferreira as chaves 
dos veículos que serão leilo-
ados na Festa do Padroeiro 
este ano. 

A Festa Social traz 
como tema este ano “São Se-
bastião, modelo de fé que nos 
inspira à busca de uma vida 
virtuosa”. Uma das atrações 
mais aguardadas é o tradicio-
nal “Show de Prêmios”, que 
vai até 20 de janeiro. Serão 
sorteados diversos prêmios, 
entre eles uma motocicleta 
0 km, um fusca e um carro 0 
km.

A Paróquia organiza 
a festa com o apoio da Pre-
feitura de São Sebastião. O 
objetivo geral é arrecadar 
fundos para melhorias e mais 
qualidade na  assistência aos 
paroquianos. O Pe. Elimar 

agradeceu o empenho da 
Prefeitura em realizar uma 
festa tão bem feita. “É pre-
ciso reconhecer o trabalho 
desta Prefeitura com a co-
munidade e o apoio à Igreja. 
Não conseguiríamos uma 
festa desse porte sem a ajuda 
da Administração Municipal. 
Espero contar com essa par-
ceria por mais anos”, alme-

jou o padre. 
O prefeito Felipe Au-

gusto destacou o porte do 
evento. “Este ano a festa está 
reforçada, com melhores es-
truturas, para uma festa que 
vai honrar o nome de São 
Sebastião, que dá o nome à 
nossa cidade. Venham todos 
aproveitar os shows, even-
tos, e o bingo tradicional”, 
convidou o prefeito.

Processo seletivo mensal de estagiários 
da Prefeitura de Caraguatatuba 

As inscrições do pro-
cesso seletivo para formação 
de cadastro de reserva de es-
tagiários da Prefeitura de Ca-
raguatatuba enceram na pró-
xima sexta-feira (18/01). Em 
janeiro, as oportunidades de 
estágio são para alunos dos 
cursos de Administração, 
Engenharia de Produção, 
Gestão Empresarial, Pedago-
gia e Processos Gerenciais. 
Os interessados podem se 
inscrever das 9h às 11h e 
das 13h30 às 15h, na sede do 
Centro de Integração Empre-
sa-Escola (Ciee), localizada 
no Campus do Módulo do 
Centro.

Para fazer a inscrição 
o estudante deve apresen-
tar RG original, ter cadastro 
atualizado no site www.ciee.
org.br, ser maior de 16 anos e 
morar em Caraguatatuba.

O valor da bolsa-au-
xílio é de R$ 998 (um salário 
mínimo) para estagiários de 
ensino superior, com direito 
a vale-transporte.  A carga 
horária é de 30 horas sema-
nais.

A prova será aplicada 
no Ciee, localizado no Cam-
pus Módulo do Centro, logo 
após a inscrição do interessa-

do. Os candidatos têm uma 
hora para responder 20 ques-
tões de Língua Portuguesa, 
Matemática, Conhecimentos 
Gerais e História. A convo-
cação dos aprovados é feita 
conforme a necessidade da 
administração pública.

A relação dos cursos 
ofertados e o resultado das 
provas serão divulgados até 
o último dia do mês, nos 
sites http://www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/ e www.ciee.
org.br, além de afixada na 
Secretaria de Administração, 
sede do Ciee e publicado no 
Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Caraguatatuba 
(https://www.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/pmc/category/
diario-oficial/), na parte da 

página oficial destinada ao 
cidadão.

O Centro de Inte-
gração Empresa Escola fica 
Avenida Frei Pacífico Wag-
ner, 653 – Centro. O atendi-
mento é das 9h às 11h e das 
13h30 às 15h. A Secretaria 
Municipal de Administração 
está localizada na Av. Si-
queira Campos, 44 – Centro. 
Mais informações pelo tele-
fone (12) 3883-7866 (Ciee) 
ou 3897-8169 (Departamen-
to de Recursos Humanos).

Processo Seletivo 2018
A validade do proces-

so seletivo de estágio vigora 
a partir da data de publicação 
no Diário Oficial até o dia 31 
de dezembro de 2019. 
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“O bom de passar 
dos 50 é que você não 

precisa de 
drogas ou bebidas 

para ficar tonto.
É só levantar 

rápido!”

 Não crie expectativas no serviço, você pode 
se decepcionar. O momento é ótimo para ganhar novos 
admiradores. Pode se dar bem em jogo. Nº da Sorte 16.

 Aproveite a influência dos astros para compre-
ender e captar melhor o desejo dos outros. Boa semana para 
viajar a trabalho ou fazer contato com gente de fora. Nº da 
Sorte 11.

 Estará mais empolgada. No amor, seja realista. 
Ninguém é perfeito! Trabalhar em algo diferente pode ser 
ótimo. Nº da Sorte 07.

 Programa com a galera levanta o astral! A 
relação está em harmonia. Seu trabalho será reconhecido. 
Nº da Sorte 48.

 Não conte demais com a sorte. Paquera e vida 
a dois protegidas. Será fácil se concentrar no trabalho.  Nº 
da Sorte 18.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

 Aposte no trabalho em parceria. Romance 
recente deve se firmar. Aguarde agitos e papos com a turma. 
Nº da Sorte 10.

 Tire um tempo pra fazer o que gosta. A paquera 
será um sucesso! Tire um tempo para colocar o papo em 
dia com os amigos. Nº da Sorte 09.

 Vale a pena repensar algumas coisas. Na 
relação, ouça sua intuição. Pode ter uma boa surpresa nas 
finanças. Nº da Sorte 14.

 Curta os amigos. Fora da rotina, a paquera 
deve correr melhor. Mantenha os pés no chão no serviço 
e não espere demais dos companheiros. Nº da Sorte 12.

 Os estudos, as viagens e novas experiências 
podem corresponder aos seus anseios. Cuidado, porém, 
para não perder o pé da realidade. Nº da Sorte 28.

 Não convém ficar remoendo mágoas ou res-
sentimentos. Afinal, o astral é dos mais felizes para dar um 
novo rumo à sua vida. Nº da Sorte 29.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Em casa, esforce-se mais. A dois, supere o 
ciúme e tudo ficará bem. Concentre-se no serviço e não 
deixe suas obrigações para amanhã. Nº da Sorte 16.

As piadas cretinas mais 
incríveis de sempre!

O que o tomate foi fazer no banco? 
– Foi tirar extrato.

Porque o Drácula usa suspensórios verme-
lhos?
– Para segurar as calças.  

Qual era o problema do decorador quando 
ele procurou um médico?
– De-coração.

O que a galinha foi fazer na igreja? 
– Assistir à Missa do Galo.

Defecar é uma alegria profunda, a bosta 
bate na água, a água bate na bunda”

Por que a mata é virgem? 
– Porque o vento é fresco. 

O que é o que é cai em pé e corre deitado? 
– Não, não é a chuva! – É uma minhoca de 
para-quedas.

Para que serve óculos vermelho?
– Pra ver melhor.

Qual a diferença entre o avião, o doido e o 
Senna? 
– O Avião é TAM, o doido é TAMTAM e o 
Senna é TAM TAM TAM.

A quanto está saindo o quilo da carne? 
– Acém reais

Como a bruxa sai na chuva?
– De rodo.  

O que um cromossomo falou pro outro?? 
– Cromossomos bonitos!

Qual a atriz mais dramática?
– Atriz treza.

Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão muito 
bem? 
– Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola!

Porque não é bom guardar o quibe no fre-
ezer? 
– Porque lá dentro ele esfirra.  

Onde vão duas cobras tomar um copo no fim 
de um dia de trabalho?
– Ao snake-bar.

O que matamos todos os dias mas não so-
mos presos?
– A fome

Como se chama a um sumo que saiu da pri-
são?
-Um Frisumo!

Vira-se um cliente para o empregado:
– Servem cachorros?
Ao que o empregado responde:
– Meu amigo, aqui servimos toda a gente.

Como se chama um elevador na China?
– Como no resto do mundo, apertando o bo-
tão.

Como se chama o homem mais alto da Chi-
na:
– Chin Fin
Como se chama o homem mais porco da 
China?
– Chem Cham Pô.
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VENDO/ALUGO - Martin de Sá 
Apto 3 dorm, sendo 

1 suíte, 30m da praia, 
piscina, churrasqueira, 

hobby box. "TODOS 
COMODOS C/ VISTA 

PARA O MAR" 
Cel - 12 99635-7504 

Ou 3884-4921
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
VD Pizzaria com-
pleta/ Faturamento 
bruto R$ 50 mil/ lu-
cro R$ 10 mil/ car-
teira 3.000 clientes/ 
R$ 100.000,00/ ac. 
proposta (11) 95341-
4043

VD casa Cocanha 
R$ 750 mil 4 dor/ 
pisc. ou troco p/apto 
até R$ 300 mil em 
S. J. Campos ou 
Jacarei/ 98117-2208/ 
3882-1210

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc 
piratininga c/ gar/ 
água/ luz incluso/ 
R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ 
WC/ varanda + 1 
dorm/ sla/ coz/ qtal/ 
R$200mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

VENDO lote 
Travessão px esc 
Alaor/ 250m²/ mu-
rado/ aterrado/ esc 
def/ R$110mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

PASSO O PONTO BAR 
completo funcionando 

valor 20 mil. Rua 
Benedito Zacarias 
Nepomuceno, 870  

Estrela D´Alva 
Fone: 98124-9997

Núcleo Social do Morro do Algodão
Estão abertas as inscrições para as oficinas de cabelo, 

manicure, designer de sobrancelhas, maquiagem, 
panificação, confeitaria.

É necessário passar por atendimento social, trazer os 
documentos e comprovante de residência, RG, CPF, NIS, 

comprovante de residência.
3888-3447

Associação dos Proprietários do Recanto Sandra –
 CNPJ N.12.119.041/0001-80

Edital de Convocação Assembléia Geral Ordinária

A Associação dos Proprietários do Recanto Sandra CONVOCA, por 
meio deste Edital os seus membros para Assembléia Geral Ordinária 
que será realizada no dia 26 de janeiro de 2019, na rua Matilde Verís-
simo Mendes, nº 122 às 16:00 horas em primeira convocação, com 
a presença de pelo menos metade mais um dos associados e em 
segunda convocação às  16:30 horas com qualquer número.

Com a seguinte ordem:

1- Apreciar e deliberar sobre o relatório anual e as contas do exer-
cício de 2018;
2- Deliberar sobre novos membros da Diretoria e Conselho fiscal;
3- Deliberar sobre projeto de fechamento do loteamento (EM AN-
DAMENTO);
4- Deliberar sobre nova portaria de acesso para atender exigências 
da Prefeitura
5- Sugestões e reclamações

Presidente
Célia Lira

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc pira-
tininga c/ gar/ água/ luz 
incluso/ R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 
3887 9306/ 98187 8636

VENDO lote Travessão 
px esc Alaor/ 250m²/ mu-
rado/ aterrado/ esc def/ 
R$110mil/ 3887 9306/ 
98187 8636

VD/TR Casa em São 
José dos Campos/ Cen-
tro/ valor R$ 400.000,00/ 
3882-1210 ou 98117-
2208

S O B R A D O 
VENDO Estrela 
D’alva 220.000,00/ 
2 dorms/ sla/ coz/ 
2 wc/ gar/ regular-
izado/ 98240-5545

Casa VD Rio do 
Ouro R$ 160 mil/ 1 
dor/ sala/ coz/ wc/ 
gar. cob/ qto. despe-
jo/ doc estão sendo 
regularizados/ px 
padaria Stil/ 98240-
5545

ALUGO edícula 
mobiliada Centro 
da cidade/ p/mul-
heres sozinhas 
acima de 55 anos/ 
Inf.: 3881-1316/ 
98253-0281
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VENDO terreno no Gol-
finho 280m²/ m da pista/ 
escritura/ R$ 55.000,00/ 
99622-9797

VENDO casa para re-
forma próximo ao cemitério 
Indaiá/ 3 dor./ escritura/ R$ 
160.000,00/ 99622-9797

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 
aceito carro.

Fone: 974040022 e 
997299981

Processo Digital n°: 1005376-33.2018.8.26.0126
Classe: - Assumo: Usucapião - Registro de Imóveis
Requerente: Joao Gomes da Silva
2ª Vara Cível 2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO Nº 1005376-33.2018.8.26.0126
0(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo,
Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, réus ausentes, Incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Joao Gomes da Silva 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o domínio do seguinte imóvel: 
Um terreno situado no Bairro Golfinho também conhecido por Bairro das 
Palmeiras no Município e Comarca de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, 
encontrando-se com as seguintes medidas e confrontações: mede 20:00 
(vinte) metros de frente para a Avenida, 20:00 (vinte metros) de fundos, 
confrontando com o Cedente, 29,50 (vinte nove metros e cinquenta centí-
metros) pelo lado direito de quem do terreno olha a referida Avenida acima 
mencionada onde confrontante com o Cedente,  29,50(vinte nove metros e 
cinquenta centímetros) pelo lado esquerdo com propriedade do Cedente, 
perfazendo uma área total de 599:00 (quinhentos e noventa e nove metros 
quadrados), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estado em ter-
mos, 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 11 de outubro de 2018.

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

VD lote Travessão 
px esc Alaor/ 250m²/ 
murado/ aterrado/ 
esc def/ R$110mil/ 
3887 9306/ 98187 
8636

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

Área 500 m2 - Área construída 350 m2  Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 ba-
nheiros  / 1 hidromassagem- Armários  embutidos em dois quartos, Cozinha com armários 
embutidos Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2  50 m2 de varanda em dois ambientes Chur-

rasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo 
deck e banheiro  Saúna Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada comple-

ta , Estacionamento para 5 carros, Ar condicionado em todos os  
cômodos/ Antena coletiva - Sistema de  monitoramento com 8 câmeras (acesso em todos os 

cômodos), Cerca elétrica  - Sistema de alarme 
com monitoramento externo, Garagem coberta para 3 carros Portão eletrônico / Direto com

 proprietário  - 12 98114-0022

Casa em Caraguatatuba  Pontal Santa Marina 
R$ 750 mil

VD ou Troco casa 
boa em São Paulo/ 
R$300,000, aceito ter-
reno, carro ou casa no 
Litoral. (12) 98109-4802/ 
99758-1439whats

ALUGO casa cond. 
no Tinga/ particular/ R$ 
800,00/ 2 dor/ 2 banhs/ 
sala/ coz/ lavad (12) 
98130-6131/ 97406-3399

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ coz/ 
qtal/ R$200mil/ 3887 9306/ 
98187 8636

VENDO lote Travessão 
px esc Alaor/ 250m²/ mu-
rado/ aterrado/ esc def/ 
R$110mil/ 3887 9306/ 
98187 8636

Edital de Convocação de Empregados para Individualização de 
valores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 CEC CENTRO EDUCACIONAL CARAGUATA LTDA ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº07.450.137/0001-97, situada a Rua Benedito 
Zacarias Arouca, nº 62 bairro Sumaré cidade de Caraguatatuba/
SP.CONVOCA todas as pessoas, que lhe prestaram serviço no 
período 01/2007 a 01/2013 a comparecerem à Agência Caixa 
Econômica Federal, munidos de documentos comprobatórios 
do vínculo (CTPS, PIS/PASEP, para regularização do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS junto a Caixa Econômica 
Federal. 

Caraguatatuba, 18 de dezembro de 2018.

______________________________________
Ana Carolina Paiva Silva Saviani
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FERNANDINHA – Loira, 25 
anos, baixinha, fofinha, seios 
GG. Meu local ou posso ir até 

você. Aceito cartão. 
Completa. (12)99788-6507

ADRIANA CASADA – 24 anos, 
loira, branquinha, estilo 

dançarina de TV. Tenho local ou 
posso ir até você. Aceito 
Cartão.  (12)99788-6507

PATRICIA MESTIÇA – 21 anos, 
mulherão, branquinha, estilo 

aeromoça. Linda mesmo de pa-
rar o coração e estalar os olhos. 
Aceito cartão.   (12)99788-6507

JULIANA NOVINHA – 19 anos, 
faço coisas de outro mudo. Faço 

tudo que você pedir, uma
 viagem do seu sonho. 

(12)99788-6507

Alugo casa 2 dormitórios 
sendo 1 suíte/ 1 wc grande/ 

sala c/ cozinha/ área 
serviço coberta/ garagem 

coberta p/ 3 carros/ Jd 
das Palmeiras /aceito 

proposta 
Tratar (12) 98199-2523 
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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

Delivery


