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A polêmica do Hino Nacional 

“Ouviram do Ipiranga as margens 
plácidas, de um povo heroico o brado 
retumbante...”. “Salve lindo pendão da 
esperança, salve símbolo augusto da 
paz...”. “Já podeis, da Pátria filhos, ver 
contente a mãe gentil...”. “Qual cisne 
branco que em noite de lua, vai desli-
zando num lago azul...”

Tenho certeza de que ao ler essas 
letras, você se lembrou das músicas e 
acho até que cantarolou esses hinos pá-
trios: Nacional, à Bandeira, da Indepen-
dência e da Marinha. Nos últimos dias, 
por um ato falho do Ministro da Educa-
ção, cantar o Hino Nacional entrou na 
“ordem do dia” dos noticiários, na mídia 
impressa e nas redes sociais. Todos na-
daram de braçada, em razão da mancada 
do Ministro. A pressão imediata da so-
ciedade e da imprensa o fez recuar. 

Cantar os hinos pátrios nos úl-
timos anos “caiu de moda”, apesar de 
termos há 48 anos a Lei 5.700 de 1971 
que afirma ser obrigatório o canto e a 
interpretação do Hino Nacional em to-
dos os estabelecimentos de ensino de 
primeiro e segundo graus, públicos ou 
particulares. O fato é que pouca gente 
sabe o hino “de cor”. A lei fala ainda 
em interpretação... “o lábaro que osten-
tas estrelado...”, “o sol da liberdade em 
raios fúlgidos...”, frases que precisam 
ser explicadas aos nossos alunos! 

Mais recentemente, em 2009, a 
Lei 12.031 tornou obrigatória a execu-
ção do Hino Nacional uma vez por se-
mana nos estabelecimentos públicos ou 
privados de ensino fundamental. Tenho 
dúvida que isso esteja acontecendo! A 
mancada do Ministro em enviar uma 
carta para ser lida nas escolas, pedir para 
gravarem os alunos cantando e ainda 
com o slogan da campanha presidencial, 
foi alvo de uma saraivada de críticas de 
todos os lados.

Entendo perfeitamente que a in-
tenção dele era a de incentivar a valori-
zação dos símbolos nacionais! É oportu-

no, necessário e não está errado, mas que 
faltou ao ministro o que alguns chamam 
de “cintura política”, isso faltou! Ele de-
veria conhecer as leis do país e não pre-
cisava ir com tanta sede ao pote! 

O ministro certamente quis agra-
dar o Presidente, repetindo, como se 
pudesse, o slogan da campanha: “Brasil 
acima de tudo, Deus acima de todos”. 
Essa citação como já disse, recebeu crí-
ticas de toda parte, inclusive do Movi-
mento Escola sem Partido, que lembrou 
o canteiro de salvias em forma de estre-
la no jardim do Palácio da Alvorada em 
Brasília, em 2004 quando o PT assumiu 
o poder!

Essa prática ilegal de usar símbo-
los, cores, músicas, slogans das campa-
nhas eleitorais, tem sido realizada por 
prefeitos e até governadores pelo Brasil 
afora. Uma festa, que só acaba quando 
há interpelações judiciais, muitas vezes 
com prejuízo ao erário!

O ministro errou, reconheceu o 
erro e alterou sua decisão! A verdade é 
que o Brasil tem, na área de educação, 
uma enormidade de problemas como a 
qualidade do ensino, a formação de pro-
fessores, o respeito e reconhecimento ao 
seu trabalho, a evasão escolar! Passados 
dois meses no cargo, ele ainda não apre-
sentou uma proposta para a educação 
brasileira. 

O ministro é desconhecido no 
meio acadêmico brasileiro. Foi uma 
surpresa sua nomeação! Ainda estamos 
esperando suas ações mais objetivas. 
Com ministros assim, o Presidente não 
precisa de oposição! O Presidente preci-
sa calibrar o comportamento de alguns 
ministros que tem lhe trazido alguns des-
confortos e podem lhe dar mais dores de 
cabeça.

* Gilson Alberto Novaes é Pro-
fessor de Direito Eleitoral no Curso de 
Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie campus Campinas, onde é 
Diretor do Centro de Ciências e Tecno-
logia

* por Gilson Alberto Novaes

Solidário ao próximo, Carlinhos da 
Farmácia cria o Dia do Refugiado

Compreender o sofri-
mento de uma pessoa e pres-
tar solidariedade para ameni-
zar a dor. Com esse objetivo, 
o Vereador Francisco Carlos 
Marcelino (Carlinhos da Far-
mácia) elaborou o projeto de 
lei 054/18, que institui no ca-
lendário oficial do município 
o “Dia do Refugiado”. 

A propositura, que 
foi aprovada por unanimi-
dade no final de fevereiro, 
tem como propósito unir ao 
clamor de paz na Terra e de 
amor e respeito pela humani-
dade, sendo a necessidade de 
celebrar a solidariedade e a 
fraternidade entre os povos. 

Segundo o projeto, o 
dia será celebrado em 20 de 
junho. “Atualmente, ao re-
dor do mundo, 68,5 milhões 
de pessoas estão deslocadas 
de seus lares, vítimas de con-
flitos, perseguição, violência 
e desastres naturais. Estamos 
vendo o que está acontecen-
do na Venezuela. Devemos 
respeitar a dor e o sofrimen-
to dessas pessoas, que mui-

tas vezes largam a família e 
sofrem muito preconceito”, 
justificou o Vereador que, 
durante a sessão que aprovou 
a propositura, foi elogiado 
pelos demais Parlamentares.

Carlinhos da Far-
mácia lembra que rece-
beu muitas críticas quando 
apresentou a proposta, mas 
logo convenceu as pessoas 
pelo gesto de solidariedade. 
“Muita gente critica sem en-
tender o propósito do proje-
to. Sei que não resolveremos 
os problemas deles, mas é 

um pouco do que podemos 
fazer que é conscientizar o 
ser humano, que é preciso ter 
mais amor ao próximo, nos 
colocar no lugar deles, que 
com certeza não gostariam 
de estar longe de suas casas”, 
ressaltou.

Durante a sessão que 
aprovou o projeto de lei, se-
negaleses que estão em Ca-
raguatatuba presenciaram 
a votação da propositura e 
agradeceram Carlinhos da 
Farmácia pelo gesto solidá-
rio.

Escolas municipais de Caraguá 
comemoram o carnaval com os alunos 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
promoveu na última sexta-
-feira (01/03) comemoração 
carnavalesca para os alunos 
que estudam nas unidades 
escolares do município.

As atividades foram 
planejadas de acordo com 
a realidade de cada unidade 
escolar. Grande parte das 
escolas ofereceu às crianças 
um momento de descontra-
ção promovendo o “Baile de 
Carnaval”, tocando marchi-
nhas tradicionais, enquanto 
os alunos fantasiados desfru-
taram da imaginação.

Outras atividades rea-
lizadas foram: no CEI / EMEI 
Profª. Maria Eugênia Aranha 
Chodounsky, no bairro Casa 
Branca, houve um piqueni-
que. Já no CEI Profª. Regi-
na Célia Chapira Blaustein, 
no Travessão, aconteceu um 
Desfile à Fantasia. Enquanto 
isso, na EMEF Profª Antonia 
Antunes Arouca, no bairro 

Massaguaçu, foi organizado 
um Interclasse de Carnaval. 
E na EMEF Prof. Euclydes 
Ferreira, localizada no bairro 
Perequê Mirim, apresenta-
ções de marchinhas tradicio-
nais.

Na EMEI Maria de 
Lourdes Lucarelli Perez, no 
Indaiá, foi feito um crono-
grama de atividades para o 
carnaval. No decorrer da se-
mana os alunos, na segunda-
-feira, conversaram sobre as 
figuras representativas do 
carnaval. Na terça, contaram 
a história “O carnaval da flo-
resta”. Na quarta e quinta, 

desenharam suas fantasias e 
conheceram as marchinhas 
dando ênfase na “Mamãe eu 
quero”, e na sexta, participa-
ram de um Baile de Carna-
val, com marchinhas infantis 
e uma mesa de frutas para 
estimular a alimentação sau-
dável.
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Aguilar Jr. entrega medalhas de 

destaque aos bombeiros do Litoral Norte
O prefeito de Cara-

guatatuba, Aguilar Junior, 
participou nesta sexta-feira 
(01/03), na sede do Corpo de 
Bombeiros, localizada no In-
daiá, da cerimônia de entrega 
da Láurea de Mérito Pessoal 
a 26 bombeiros do Litoral 
Norte que mais se destaca-
ram em um ano.

A condecoração é 
concedida às pessoas que se 
destacam em suas áreas de 
atuação. Neste caso, foram 
homenageados os bombeiros 
que sobressaíram-se em al-
guma ocorrência, serviço ou 
em algum feito incomum.

A premiação ocorre 
anualmente e auxilia na pro-
moção da carreira do bom-
beiro, sendo um destaque na 
vida profissional. Receberam 
a medalha bombeiros fixos e 
da Operação Verão.

Além da entrega da 
láurea, as autoridades pre-
sentes prestaram homena-

gem ao sargento Sidomar 
com a medalha de Valor Mi-
litar, por não possuir nenhu-
ma punição durante 10 anos 
da profissão.

O Comandante do 4º 
Sub Grupamento do Cor-
po de Bombeiros do Lito-
ral Norte, Capitão Newton 
Kruger Júnior, explicou que 
quem indica esta condeco-
ração é o comandante, após 
diversas avaliações das ocor-
rências. “É uma forma de 

valorizar o nosso pessoal e 
incentivá-los na profissão”, 
disse.

Aguilar Junior para-
benizou a todos e disse ser 
uma honra participar de um 
momento tão especial na 
vida dos bombeiros. “A Pre-
feitura estará sempre à dispo-
sição de vocês. Obrigado por 
garantir a segurança de nossa 
população sempre com tanto 
cuidado e carinho”, desta-
cou.

Unidos do Garrafão é a grande 
campeã do Carnaval da Vela de Ilhabela

A Escola de Sam-
ba “Unidos do Garrafão” 
é a grande campeã do Car-
naval da Vela 2019, com 
178,2 pontos. O resultado 
foi anunciado na tarde desta 
terça-feira (5).

A agremiação trouxe 
para a Passarela do Samba, 
o enredo “No embalo das 
águas o Garrafão vem dar 
um banho de axé”, encan-
tando o público durante sua 
apresentação.

Em segundo lugar fi-
cou “Acadêmicos Leões do 
Ita” e o enredo ”Só o amor 
pode suportar, só o amor 
pode vencer, só o amor tem 
o poder de transformar”, 
atingindo a marca de 178 
pontos.

Já a terceira posição, 
com 177,4, foi garantida 
pela “Unidos de Padre An-
chieta”, que trouxe para a 
avenida “A vida que eu pedi 
a Deus”.

De acordo com o 
presidente da Liga das 
Entidades Carnavalescas 
de Ilhabela (Leci), Mes-
tre Baggio, o Carnaval da 
Vela 2019, teve um grande 
avanço. “Desde sexta-feira 
estamos acompanhando e 
organizando os eventos. No 
sábado, tivemos cinco filia-
dos presentes na Passarela 

do Samba. No domingo e na 
segunda-feira as seis escolas 
se apresentaram, neste ano, 
com melhorias na estrutura, 
em sonorização, arquiban-
cadas e camarotes deixando 
o Carnaval de Ilhabela uma 
referência para nossa região. 
Hoje, ainda elegemos os 
segmentos melhores do ano, 
‘Standard de Ouro’. Mais 
tarde, teremos os desfiles 
da campeã e vice-campeã. 
Deixamos nossa gratidão à 
Administração, em especial 
ao prefeito Márcio Tenório. 
Finalizamos dizendo que 
Carnaval é coisa séria”.

Para o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e do Turismo, Ricardo 
Fazzini, o Carnaval da Vela 
2019 foi bonito e com gran-
des espetáculos. “O Carna-
val foi excelente de apresen-

tações, organização muito 
boa, espetáculos muito bo-
nitos. De movimentação ti-
vemos um pouco menos de 
2% em relação ao número 
do ano passado, reflexo do 
aviso de mau tempo, mas 
também das notícias veicu-
ladas sobre o saneamento. O 
que temos em contrapartida 
é o investimento da Prefei-
tura no valor de R$211 mi-
lhões para universalização 
do saneamento básico, para 
assim termos um destino 
sustentável para as próximas 
gerações. Temos consciên-
cia que o movimento foi um 
pouco menor, mas apesar 
disso recebemos um público 
de qualidade que se divertiu 
e pôde frequentar a cidade 
com mais tranquilidade”.

O secretário ainda 
acrescentou que o balanço 
final deste Carnaval em re-
lação ao destino foi bom. 
“Apesar de um pouco menor 
que o último ano, aposta-
mos que no futuro teremos 
melhores edições de tempo-
rada. É bom, porque neste 
ano ela é um pouco mais 
extensa com Carnaval em 
março. Além da temporada 
de navio que vai até o final 
deste mês, dando mais um 
gás para os comerciantes e 
prestadores de serviços”, 
concluiu Fazzini.

Banho da Doroteia reúne 
13 mil pessoas nas ruas de Boiçucanga

O tradicional Banho 
da Doroteia, em Boiçucanga, 
foi rodeado de foliões apai-
xonados por carnaval e muita 
diversão. 

O Bloco Acadêmicos 
do Vai Quem Quer, levou 
nesta 47ª edição cerca de 13 
mil pessoas desfilando pelas 
ruas de Boicucanga até o seu 
destino final, que é o banho 
de mar.

O tema, a música des-
te ano, cantava a “Resistên-
cia Caiçara”, que enaltecia 
as belezas naturais, culinária 
e mistura dos povos. Ainda 
enfatizava sua origem local: 
“somos dessa terra, raiz des-
se chão, filhos de São Sebas-
tião”.

A bateria orquestrada 
pelo Mestre Cristian Santos, 

contava com 41 ritmistas, 4 
intérpretes, 2 músicos, 1 dire-
tor e 6 apoiadores.

O Presidente Domin-
gos de Matos, disse em nota 
“agradecer imensamente o 

acolhimento do público com 
a agremiação, e também o 
apoio fundamental da Prefei-
tura Municipal de São Sebas-
tião, as secretarias e a Funda-
ção Deodato Santana”.
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Sucesso de público na abertura 
oficial do Carnaval da Vela de Ilhabela

Com sucesso de pú-
blico, foi aberto o melhor 
Carnaval do Litoral Norte, 

O Carnaval da Vela 
de Ilhabela a cerimônia ofi-
cial foi realizada na Passare-
la do Samba, na Vila, com a 
entrega da chave da cidade, 
pelo prefeito Márcio Tenório 
à Corte Momesca, na última-
sexta-feira.

A corte, composta 
pelo Rei Hegon Henrique 
Bernardo, Rainha Thainá 
Cordeiro, e Princesas Deise 
Santos e Karol Assunção, 
conduziram os festejos car-
navalescos durante os dias 
de folia.

E juntamente com o 
presidente da Liga das Enti-
dades Carnavalesca (Leci), 
Anderson Augusto (Mestre 
Baggio); dos secretários Ri-
cardo Fazzini (Desenvol-
vimento Econômico e do 
Turismo), Juliana Louro 
(Planejamento e Gestão Es-
tratégica), 

Adalberto Henrique 
da Silva Lopes (Cultura) e 
Osvaldo Julião (Saúde), o 
prefeito acompanhou o pri-
meiro bloco de embalo da 
noite, entrar na avenida, o 
Bloco da Camisinha, que, há 
anos, marca o início da folia 
na cidade.

O presidente da Liga, 
Mestre Baggio, ressaltou sua 

felicidade em mais um ano 
estar à frente da Entidade e 
agradeceu ao prefeito por 
todo apoio ao Carnaval, ao 
Samba e a todos os artistas 

de Ilhabela. E 
ainda mandou 
recado: “Prepa-
rem-se, vocês 
verão um gran-
de espetáculo, 
idealizado com 
muito amor e 
carinho”.

Tenório, 
em sua fala, declarou seu 
contentamento em poder en-
tregar a chave da cidade para 
a Corte Momesca, para con-
duzir, com respeito e alegria, 
o Carnaval da cidade. “É 
com muito prazer que nossa 
Administração promove essa 
linda e tradicional festa da 
cultura popular brasileira.   
 

O Carnaval de Ilha-
bela tem evoluído muito, te-
mos investido muito. Nosso 
Governo tem apoiado de for-
ma significativa, e com cer-
teza, o Carnaval de Ilhabela 
é referência em todo Litoral 
Norte e Vale do Paraíba”.

O prefeito ainda 
anunciou as conquistas ob-
tidas pelo povo do samba, o 

aumento dos recursos para 
as Escolas de Samba e para 
os Blocos Carnavalescos. E 
mencionou a ida, no ano pas-
sado, ao Rio de Janeiro para 
conhecer a Cidade do Sam-
ba, para trazer experiências 
importantes, como o projeto 
“Fábrica dos Sonhos”, um 
espaço para as agremiações 
trabalharem o Carnaval, 
além da utilização para apre-
sentações e shows, com toda 
infraestrutura necessária.

Outros sete blocos 
passaram pela Passarela do 
Samba: Sustenta, Frade, Re-
canto do Samba, Globeleza, 
100 futuro, Piratas do Porti-
nho e Barreirinha. Já a agi-
tação do Baile de Rua, ficou 
por conta dos Djs Aquino e 
Ella Singer.

A programação se-
guiu pela cidade, durante o 
dia com Matinê com Marchi-
nha, nas praias do Portinho 
e Perequê, e na praça Co-
ronel Julião (Vila) e com o 
Bloquinho Infantil, na praça 
da Mangueira (Perequê). Já 
a noite, é a vez dos desfiles 
dos Blocos Oficiais, na Vila. 
Após o término do desfile 
hauve Baile de Rua com os 
Djs Aquino e Phill.

Polícia Civil detém oito 
e apreende 9,9 quilos de 
cocaína em S. Sebastião
 A Polícia Civil 
prendeu em flagrante oito 
homens, entre 20 e 33 anos, 
e apreendeu um adolescente 
de 17, com 3.898 porções de 
cocaína. O flagrante aconte-
ceu na tarde de quinta-feira 
(28/02), em uma casa na re-
gião da Topolândia.
 Policiais da Dele-
gacia de Investigação sobre 
Entorpecente (Dise) do muni-
cípio com o apoio da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) 
realizaram diligências em vá-
rios pontos do bairro Itatinga, 
a fins de cumprir mandados 
de busca e apreensão. No lo-
cal as equipes encontraram 
um imóvel que era usado 
como refinaria de drogas.
 Os suspeitos foram 
surpreendidos no momen-
to em que preparavam parte 
da droga. Com eles, foram 
encontrados 3.898 pinos de 
cocaína, além de sacos plás-
ticos, utensílios e 46 mil 
eppendorfs vazios para em-
balar os entorpecentes. Tam-
bém foram apreendidos nove 
celulares.

Preso homem com 
simulacro de arma de 

fogo em Ubatuba
 Dois homens foram 
presos pela Polícia Militar, 

após denúncia anônima sobre 
roubos que estariam aconte-
cendo na região. O fato acon-
teceu na noite de domingo 
(03/03), quando os policiais 
realizavam patrulhamento na 
Avenida Iperoig e avistaram 
dois indivíduos em atitudes 
suspeitas.
 Durante abordagem 
foi encontrado com um de-
les, um simulacro de arma de 
fogo.

Homem é preso em 
São Sebastião

durante o Carnaval
 A Polícia Militar 
prendeu em Boiçucanga, na 
Costa Sul da cidade, um indi-
víduo que havia praticado um 
assalto, utilizando uma garru-
cha de dois canos.
 O crime aconteceu 
por volta de 4h de segunda-
-feira (04/03), e as vítimas 
que reconheceram os indi-
víduos presos, tiveram seus 
pertences recuperados.

Polícia Civil faz prisão 
por tráfico em Caraguá

 Três homens que es-
tavam em um imóvel no bair-
ro Jardim Britânia foram pre-
sos em flagrante por tráfico de 
drogas, na tarde de domingo 
(28/02).
 Com eles os poli-
ciais encontraram 50 gramas 
de cocaína pura, pinos para 

acondicionar a droga, meio ti-
jolo de maconha, uma balan-
ça e anotações sobre o tráfico.

Homem é morto a 
golpes de foice em 

Caraguatatuba
 A Polícia Militar 
prendeu um homem por ho-
micídio, na noite de terça-fei-
ra (26/02), no bairro Jardim 
Itaúna. A vítima foi morta a 
golpes de foice pelo irmão.
 O assassino teria 
confessado não suportar mais 
as constantes bebedeiras do 
irmão, que neste dia voltou do 
bar embriagado dando início 
a uma discussão, que se trans-
formou em agressões, que 
culminaram em sua morte.
 Os vizinhos chama-
ram a polícia, que acionou o 
Samu, mas apesar de socor-
rida, a vítima não resistiu aos 
ferimentos e faleceu na uni-
dade de resgate.

Jovem é preso com 
drogas e lança perfume 

em Ubatuba
 A Força Tática da 
Polícia Militar prendeu na 
noite de quinta-feira (28/02), 
um jovem de 18 anos por 
tráfico de drogas; ele estava 
acompanhado de um adoles-
cente de 17 anos. 
 Foram apreendidos 
305 pinos de cocaína, maco-
nha e lança perfume.
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Cerca de 300 mil pessoas prestigiam 

o Carnaval de São Sebastião
Aproximadamente 

300 mil pessoas prestigiaram 
o Carnaval sebastianense 
este ano. Até mesmo na Apo-
teose, quando costuma di-
minuir o número de foliões, 
grande público compareceu 
para acompanhar o desfile 
da escola de samba campeã, 
a Acadêmicos do Bairro São 
Francisco.

“Não tivemos ne-
nhuma ocorrência séria, foi 
tudo tranquilo, as pessoas 
se divertiram muito, o Car-
namar teve cerca de 70 em-
barcações. Acho que foi um 
sucesso em todas as praias 
e que São Sebastião está de 
parabéns pela organização e 
pela presença das pessoas”, 
destacou a diretora de Turis-
mo, Eunice Bourroul.

Para o presidente da 
ASEC (Associação Sebas-
tianense das Entidades Car-
navalescas), João Roberto 
Alves, estava tudo perfeito. 
“O som na Apoteose esta-

va ótimo, não choveu, não 
tivemos brigas. Quem des-
filou participou do show da 
Mangueira, as arquibancadas 
estavam lotadas”, comentou.

“O último dia de 
Carnaval foi maravilhoso. 
A escola vencedora me con-
vidou para desfilar junto na 
Comissão de Frente e mos-
trar a todos que estamos to-
dos unidos. Foi um momento 
muito bonito, fiquei muito 
feliz por sermos vice-cam-

peões”, disse Marlon Vicen-
te, presidente da G.R.C.E.S 
Mocidade Independente da 
Topolândia e integrante da 
comissão de presidentes da 
ASEC. Segundo ele, esse foi 
o melhor Carnaval da his-
tória de São Sebastião. “A 
Rua da Praia estava lotada de 
ponta a ponta, nunca vi uma 
Apoteose com tanto público. 
E encerramos com chave de 
ouro com o show da Estação 
Primeira de Mangueira. A 
prefeitura está de parabéns”.

Prefeitura de Ubatuba realiza 
entrega do castramóvel

O prefeito de Uba-
tuba, Délcio Sato (PSD), 
realizou na manhã desta 
sexta-feira, 1 de março, no 
Calçadão do Centro, a entre-
ga do “castramóvel”, um ve-
ículo devidamente equipado 
para a realização de cirurgias 
de castração em cães e ga-
tos, contendo mesa cirúrgi-
ca, mesa de apoio, armários, 
gaiola para oito animais, cai-
xa d’água, sistema elétrico e 
hidráulico, ar condicionado e 
toldo, entre outros itens. 

O equipamento é 
fruto de mais de um ano de 
articulação impulsionada em 
parceria entre organizações 
protetoras de animais e os 
poderes legislativo e exe-
cutivo. “Agradecemos aos 
protetores de animais, re-
presentados na figura da dra. 
Jaqueline Tupinambá e das 
organizações Alma Vira-La-
ta e Apasul, ao vereador Ro-
chinha do Basquete (PTB) e 
ao deputado federal Ricardo 
Izar (PTB), autor da emenda 
que destinou recursos para 
o castramóvel, bem como 
ao vereador Osmar (PSD)”, 
destacou o prefeito Dél-
cio Sato. “E também à toda  

equipe da secretaria de Saú-
de, que se empenhou para 
dar sequência a todos os vá-
rios trâmites necessários até 
a efetiva chegada do recurso 
e licitação para compra do 
castramóvel”, acrescentou.

Os próximos passos 
para a entrada em funciona-
mento do castramóvel são 
a montagem da equipe com 
veterinário e auxiliar, a aqui-
sição de materiais, como ins-
trumentos cirúrgicos, anesté-
sicos e outros medicamentos, 
e a liberação da documenta-
ção para uso. A estimativa é 
de que o equipamento possa 
ser utilizado em cerca de um 
mês e meio.

Número de castrações
 
A Vigilância em Saú-

de encerrou nesta sexta-feira 
o primeiro cadastro de 2019 
para castração de animais. 
Um total de 978 gatos e cães, 
machos e fêmeas, foram 
inscritos. Os 150 primeiros 
animais já começam a ser 
castrados agora em março 
pelas clínicas credenciadas 
e já há castrações agendadas 
até julho. 

Quando entrar em 
funcionamento, o castramó-
vel irá reforçar o trabalho 
de castração no município, 
principalmente na região 
Norte, que é a que tem mais 
dificuldade de acesso a esse 
serviço.

Caraguatatuba segue com 
monitoramento de casos de dengue 
Entre os dias 27/02 a 

01/03, os bairros Ponte Seca 
e Caputera, em Caraguata-
tuba, receberam aplicação 
de inseticida, por meio do 
nebulizador veicular, carro 
que transporta equipamen-
to de nebulização. Durante 
todos os dias da semana, 
bairros com casos positivos 
da doença estão sendo vis-
toriados e passarão a rece-
ber o nebulizador veicular 
para combater o mosquito 
da dengue, conforme cro-
nograma do Centro de Con-
trole de Zoonoses.

A diretora da Saúde 
Coletiva da Secretaria de 
Saúde, Alexandra Fachini, 
alerta para a importância da 
colaboração de toda a popu-
lação. “Cada munícipe deve 
tomar cuidado com o seu 
quintal, com o acondiciona-
mento de seu próprio lixo. 
O poder público tem feito 
sua parte, intensificando as 
ações de combate, mas é 
necessária a força tarefa de 

todos nesta guerra contra o 
Aede aegypti”, destacou.

Segundo o coorde-
nador do Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ), 
Ricardo Fernandes, o nebu-
lizador veicular tem a capa-
cidade de nebulizar até 40 
quarteirões por dia, o que o 
torna um importante meca-
nismo no combate ao Aedes 
aegypti na cidade. Durante 
a ação, um drone também 
foi utilizado para facilitar a 
localização de focos de den-
gue em terrenos do bairro.

De acordo com o 
Ministério da Saúde, com 
o nebulizador costal, o in-
seticida pode ser aplicado 
somente no raio de 150 me-
tros da casa de moradores 
com casos positivos para a 

dengue. Já o nebulizador 
veicular pode ser utilizado 
em toda área do bairro com 
casos confirmados da doen-
ça.

Dados atualizados 
nesta sexta-feira (01/03) 
pela Secretaria de Saúde 
de Caraguatatuba apontam 
que o município já tem o 
registro de 30 casos de den-
gue. Destes, quatro casos 
positivos são atendidos pela 
UBS Perequê-Mirim, oito 
na UBS Porto Novo, seis 
na UBS Jaraguazinho, seis 
na UBS Sumaré, três casos 
passam pela UBS Tinga, 
um pela UBS Morro do Al-
godão; um caso é atendido 
na UBS Casa Branca e um 
caso vem sendo assistido na 
UBS Jetuba.

Grande quantidade de isopor é 
retirada do mar pela Ação Lixo Marinho

O sábado (2), e do-
mingo (3) de Carnaval foi 
agitado para a equipe da 
Ação Lixo Marinho, reali-
zada pela empresa Operação 
Praia Limpa. No lugar do 
confete e serpentina, pas-
saguá na mão para recolher 
lixo do mar.

No sábado, a equipe 
percorreu o lado Norte da 
Ilha, até a praia do Pacoí-
ba, fazendo a abordagem de 
embarcações, entregando 
folders e conscientizando as 
pessoas sobre o descarte cor-
reto do lixo, além de distri-
buição de sacolas retornáveis 
ecológicas.

No domingo, a em-
barcação da Ação Lixo Mari-
nho começou seu trabalho de 
conscientização e limpeza de 
superfície e costeira no Sul 
de Ilhabela, da praia do Ve-

loso ao Cabaraú, e em 
seguida, seguiu para o 
Norte, na praia do Ja-
baquara.

Ao todo, foram 
retirados 80kg de lixo, 
em sua maioria um vo-
lume impressionante 
de isopor e plástico. Também 
foram encontrados uma bate-
ria de carro, colchão, pneus 
e material de pesca. “Em 
questão de número, 80kg 
pode não parecer grande coi-
sa, mas o plástico e o isopor 
pouco pesam. Mas a quan-
tidade que tiramos do mar 
e das costeiras desses mate-
riais foram absurdas. Enche-
mos sacos de lixos e lotamos 
um barco e a caçamba de 
uma caminhonete”, explicou 
o diretor da Operação Praia 
Limpa, Rogério Vieira Lima 
Muniz.

Na natureza, o isopor 
leva em torno de 150 anos 
para ser degradado. Quando 
no mar, as pelotas de iso-
por, que são quimicamente 
compostas por carbono e 
hidrogênio, são confundidas 
com organismos marinhos, e 
ingeridas por cetáceos e pei-
xes, afetando-lhes o sistema 
digestivo.

Durante a ação para a 
retirada de lixo da costeira, 
o que chama a atenção é que 
entre os resíduos encontra-
dos, muitos estão lá há muito 
tempo. 
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Carnamar de São Sebastião se firma 
como o maior evento de Carnaval no mar 

do Estado de São Paulo
Nem mesmo o tempo 

nublado, ameaçando chuva, 
foi capaz de espantar os fo-
liões que participaram da 29ª 
edição do Carnamar na ma-
nhã deste domingo (03/03) 
em São Sebastião. O sol até 
tentou aparecer, mas não 
conseguiu. E mesmo sem 
ele, a turma fez bonito e agi-
tou o maior evento de Carna-
val no mar do Estado de São 
Paulo.

Esse ano a festa con-
tou com dois pontos de em-
barque, além do tradicional 
ponto de concentração, na 
Praia de São Francisco, teve 
também o embarque da Rua 
da Praia, no Centro Históri-
co.

Segundo a organiza-
ção cerca de 200 embarca-
ções, de pequeno, médio e 
grande porte, participaram 
do evento, o que deu um 
pouco de trabalho para o júri, 
formado pelos representantes 
da imprensa, o apresentador 
da Band Vale, Abel Freitas; 
a apresentadora do jornal da 
Morada, Luana Camargo; e 
a empresária proprietária do 
Portal Tamoios News, Traud 

Renenrt.
O júri escolheu as três 

embarcações que receberam 
o prêmio de R$ 3 mil cada. 
Dentro da categoria mais 
animada o vencedor foi o 
barco Capitão Ximango; a 
melhor decorada foi o Ba-
guari Neto; e no quesito ori-
ginalidade quem venceu foi 
o barco Gommoni.

A melhor decoração, 
do barco Baguari Neto, foi 
na verdade, uma homenagem 
a Arábia Saudita. De odalis-
cas e sultões, os participantes 
chamaram a atenção do júri. 
Os proprietários do Gom-
moni, que venceu como a 
embarcação mais original, se 
fantasiaram como persona-
gens de uma das séries de TV 

mais famosas dos últimos 
tempos, “La Casa de Papel”. 
O ano passado o grupo, que é 
de Mogi das Cruzes, já havia 
ganhado, mas no quesito de-
coração. De acordo com uma 
das representantes, Gabrielli 
Pires, a vitória do ano ante-
rior motivou o grupo a com-
petir novamente. “Eu e meus 
pais já havíamos participado 
há alguns anos e adoramos. 
Aí resolvemos voltar o ano 
passado e acabamos ganhan-
do. O dinheiro nos ajudou 
muito, pois não estávamos 
numa época financeiramente 
boa, e quisemos voltar esse 
ano. Nosso intuito sempre 
foi competir para ganhar e 
ansiosos pelo próximo ano 
e já procurando um tema le-
gal”, esclareceu.

Caraguatatuba realiza Leilão Público 
no início de abril 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba fará um Leilão 
Público no dia 8 de abril 
(segunda-feira), às 14h, no 
Auditório “Maristela de Oli-
veira”, da Fundação Educa-
cional e Cultural da Cultural 
(Fundacc), no Centro. O lei-
lão presencial e eletrônico, 
pelo site http://www.lance-
leiloes.com.br/, colocará à 
venda bens inservíveis e de 
recuperação antieconômica 
(onerosa), como veículos 
da frota municipal, móveis, 
eletrodomésticos, aparelhos 
eletrônicos e materiais de es-
critório, escolar, informática 
e hospitalares.

Os lotes do número 
1 ao 38 podem ser visita-
dos, mediante agendamento 
prévio, nos dias 3, 4 e 5 de 
abril, na Secretaria de Es-
portes e Recreação (Centro 
Esportivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves/Cemug), no Jar-
dim Britânia. O horário de 

visitação vai das 9h às 16h. 
O endereço é Av. José Hercu-
lano (Rodovia Caraguá – São 
Sebastião), 50 – Jardim Bri-
tânia.  Os lotes de número 39 
ao 46 estão disponíveis para 
visitação nos mesmos dias 
e horários em um galpão, 
na Rua Perequê, 16 B/Praça 
Jorge Castro – Travessão.

Quem for conhecer 
os produtos deve agendar 
a visita pelo telefone (12) 
3883 – 4445 ou pelo e-mail 
ricardo.araujo@caraguata-
tuba.sp.gov.br, no setor de 
Patrimônio Mobiliário. As 
inspeções dos interessados 
serão acompanhadas por 
um servidor designado pelo 

Departamento de Material e 
Patrimônio.

Entre os bens que 
podem ser adquiridos pelos 
compradores estão micro-
-ônibus, ônibus, caminhões, 
vans, escavadeiras, tratores, 
arados, roçadeiras, pick ups, 
motocicletas, retroescava-
deiras, pás-carregadeiras 
automóveis, cadeiras, me-
sas de escritório, armários, 
cadeiras, arquivos, estantes, 
impressoras, teclados, moni-
tores de computador, compu-
tadores, fogões, ventiladores 
de teto, balanças, biombos, 
braçadeiras de injeção, me-
sas de exames clínicos, pol-
tronas de dentista, entre ou-
tras coisas.

Caraguatatuba realiza operação 
bota-fora em 11 bairros 

Os funcionários da 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (Sesep) da Prefeitura 
de Caraguatatuba não para-
ram neste carnaval e garan-
tiram a limpeza dos bairros 
durante o feriado, com a 
Operação bota-fora, exe-
cutada de sábado (02/03) 
ao meio-dia quarta-feira 
(06/03). Ao todo foram 15 
funcionários trabalhando na 
operação.

A bota-fora é uma 
operação que realiza um 
“pente fino” nos resíduos 
da cidade, atuando na remo-
ção de inservíveis (móveis, 
utensílios domésticos, etc.), 
entulho e resíduos verdes 
(de poda). Os pontos da ci-
dade que receberam a ope-
ração foram os bairros Mar-
tim de Sá, Indaiá, Sumaré, 
Barranco Alto, Gaivotas, 

Poiares, Jaraguazinho, Prai-
nha e também a orla da 
praia, da Martin de Sá ao 
Porto Novo.

Para dar suporte à 
grande quantidade de bair-
ros em dias sequenciais, a 
mobilização de maquinário 
da Sesep foi proporcional. 
Foram utilizadas cinco re-
troescavadeiras, sete cami-
nhões trucados e uma pá 
carregadeira. Com isso, a 

grande maioria dos bairros 
em que a operação foi rea-
lizada, teve a limpeza total-
mente concluída.

Mesmo com o fim do 
carnaval, a operação bota-
-fora continuará na quinta-
-feira (07/03) e contemplará 
os bairros Estrela d´Alva, 
Porto Novo e Cidade Jar-
dim. Ainda se manterão dois 
bairros na operação: Martim 
de Sá e Barranco Alto.

Câmeras de monitoramento 
atreladas à iluminação 

A Concessionária 
Caraguá Luz instalou dez 
câmeras de monitoramento 
de alta resolução nos postes 
de iluminação em pontos do 
município de grande concen-
tração de pessoas e movi-
mentos de veículos. O proje-
to piloto é uma iniciativa da 
concessionária em conjunto 
com a NEC Corporation, e 
sem custo para a Prefeitura 
de Caraguatatuba. O objeti-
vo é auxiliar o município em 
questões de segurança públi-
ca, trânsito, monitoramento 
de veículos, reconhecimento 
facial e dados analíticos.

O diretor da Caraguá 
Luz, Pedro Vicente Iacovi-
no, disse que a concessioná-
ria estuda a possibilidade de 
prestação de novos serviços 
após a conclusão do contrato 
para a instalação de 21 mil 
luminárias de LED’s. “Nos 
últimos dois anos, em várias 
cidades do mundo, há uma 
tendência clara de usar rede 
de iluminação pública para 
prestação de outros serviços 
adicionais ao município. De 
acordo com Iacovino, o pro-

jeto está focado em 
segurança públi-
ca nesse primeiro 
momento. “Antes 
de ser smart city 
(cidade inteligen-
te) estamos falando 
em safe city, uma 
cidade mais segura. 
A população ficou 
muito preocupada porque 
viu câmeras novas na cida-
de, mas os equipamentos não 
são para aplicação de mul-
tas”, tranquiliza. “Essas câ-
meras são para identificação 
de pessoas através de biome-
tria e identificação de veícu-
los através da leitura da placa 
do carro”, complementa.

As câmeras têm zoom 
de aproximação de até 400m 
em tempo real. “Diferentes 
dos sistemas mais antigos, 
em que operadores ficam 
olhando as imagens na tela 
para identificar alguma irre-
gularidade, esse tem inteli-
gência artificial acoplada”, 
revelou o diretor. Ainda con-
forme Iacovino, o próprio 
sistema lê uma placa de veí-
culo e compara com o banco 

de dados. “O programa vê a 
placa e gera um alerta ‘tem 
um carro roubado entrando 
na cidade agora’. Com várias 
câmeras ao longo do cami-
nho vamos mapear o roteiro 
do carro roubado ou irregu-
lar, além de poder localizar 
procurados da Justiça e pes-
soas desaparecidas”, acres-
centou.

Segundo Iacovino, a 
câmera (do tipo OCR – Op-
tical Character Recognition)  
instalada em frente a Praça 
da Bíblia é para leitura de 
placas de veículos. “Ela só 
vai identificar veículos que 
estão circulando irregular-
mente, não tem a aplicação 
de multa e nem verificará a 
velocidade e estacionamento 
em local inadequado”, ga-
rantiu.
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O judeu chega com um puta carrão numa boate e 
consegue convencer o porteiro a entrar sem pagar, 
dizendo depois eu lhe recompenso. Entrou de fini-
nho e se divertiu a valer, no fim chegou na saída, 
encostou no porteiro e enfiou a mão no bolso do 
paletó do porteiro e disse no seu ouvido: - Isso é 
pra você tomar um whisky, e saiu tranquilamente... 
O porteiro sentindo o seu peito ficar frio, enfiou a 
mão no bolso e tirou duas pedras de gelo...

Um casal muçulmano ‘moderno’, preparando o 
casamento religioso, visita um Mullah buscando 
aconselhamento. Este pergunta se eles têm mais 
alguma dúvida, antes de irem. O homem pergun-
ta: - Nós sabemos que é uma tradição no Islã 
os homens dançarem com homens e mulheres 
dançarem com mulheres. Mas em nossa festa de 
casamento, nós gostaríamos de sua permissão 
para que todos dancem juntos. - Absolutamente, 
não! - diz o Mullah - É imoral. Homens e mulhe-
res sempre dançam separados. - Então após a 
cerimônia eu não posso dançar nem com minha 
própria esposa? - Não - respondeu o Mullah - É 
proibido no Islã. - Está bem - diz o homem - E 
que tal sexo? Podemos finalmente fazer sexo? - 
É claro! - responde o Mullah - Alá é Grande! No 

Islã, o sexo é bom dentro do casamento, para ter 
filhos! - E quanto a posições diferentes? - pergunta 
o homem. - Alá é Grande! Sem problemas! - diz 
o Mullah. - Mulher por cima? - o homem pergun-
ta. - Claro! - diz o Mullah - Alá é Grande. Pode 
fazer! - De quatro? - Claro! Alá é Grande! - Na 
mesa da cozinha? - Sim, sim! Alá é Grande! - 
Posso fazê-lo, então, com todas minhas quatro 
esposas juntas, em colchões de borracha, com 
uma garrafa de óleo quente, alguns vibradores, 
chantilly, acessórios de couro, um pote de mel e 
videos pornográficos? - Você pode, é claro. Alá é 
Grande! - Podemos fazer de pé? - Não de jeito 
nenhum! diz o Mullah. - E por que não ? pergunta 
o homem surpreso. - Porque vocês poderiam se 
entusiasmar e acabar dançando ...

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar 
dinheiro emprestado de um judeu. Acontece que o 
turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o 
judeu nunca deixava de receber o que lhe deviam. 
O tempo passa, o turco enrolando e o judeu atrás 
dele. Até que um dia eles se cruzaram no bar 
de um português e começaram uma discussão. 
O turco encurralado não encontrou outra saída, 
pegou um revólver encostou na própria cabeça e 
disse: - Eu posso ir para o inferno, mas não pago 
esta dívida! E puxou o gatilho, caindo morto no 
chão. O judeu não quis deixar por menos, pegou 
o revólver do chão, encostou na sua cabeça e 
disse: - Eu vou receber esta dívida, nem que seja 
no inferno! E puxou o gatilho, caindo morto no 
chão. O português, que observava tudo, pegou 
o revólver do chão, encostou na sua cabeça e 
disse: - Pois eu não perco esta briga por nada!

O judeu estava ensinando o filhinho Jacob a 
andar: - Vem Jacozinho, vem com a babai! E 
Jacozinho tentava levantar-se com muito esforço. 
- Izo, filhina, levanta, a babai tá aqui! Vem babai. 
E jacozinho conseguiu ficar em pé sozinho. - Izo, 
filha! Agora anda. Vem colinho babai. Babai segu-
ra. E jacozinho começou a dar alguns passinhos 
inseguros. - Aih! Anda. Agora Bula colinho babai. 
Bula, babai segura. Vem Jacozinho! O menino foi 
andando em direção ao pai. - Agora bula colinho 
babai. Bula, Jacob, bula. O garoto pulou sorrindo 
nos braços do pai. Imediatamente o pai desviou-
-se do filho, indo este cair de cara no chão. Foi a 
primeira lição: - Izo, Jacozinho, é pra abrender a 
não confiar nem na babai!

Um libanês estava moribundo em seu leito de 
morte. Quase não conseguia articular as palavras 
e sua visão já não mais funcionava. Ele se sentia 
extremamente fraco e percebeu que iria morrer. A 
sua volta, sua mulher e seus filhos velavam por ele. 
Definhando, ele começou a chamar pelos filhos, 
mal conseguindo falar ou se mover: - Mirna! - Estou 
aqui, papai. - Samir! - Estou aqui, papai. - Bechara! 
- Estou aqui, papai. - Adma! - Estou aqui, papai. 
- Salim! - Estou aqui, papai. Por fim ele deu um 
suspiro e chamou pela esposa: - Mintaha! - Estou 
aqui, querido! O libanês levantou-se num pulo, 
retirando o cobertor de cima de si e deu um grito 
desesperado: - Hara! E quem ficou tomando conta 
do loja????!!!

“Éramos todos 
Humanos até que:

A raça nos desligou,
A Religião nos separou,
A Política nos dividiu,

e o Dinheiro nos 
classificou!”

 O relacionamento afetivo passará por uma 
fase de desentendimentos, atenção! É hora de esquecer 
as mágoas do passado e seguir em frente. Mantenha as 
dívidas na ponta do lápis. Nº da Sorte 03.

 Aproveite esta semana para sair e participar 
de eventos nos quais possa divulgar seus talentos. Em 
seu lar, participe ativamente da vida do pessoal para obter 
o reconhecimento que deseja. Nº da Sorte 12.

 Terá chances de aprender coisas novas com 
os familiares que não vê há muito tempo. Aprender com a 
experiência alheia é a melhor forma de evitar erros no futuro. 
Sua sensibilidade estará à flor da pele. Nº da Sorte 06.

 Terá prazer e alegria com familiares e amigos. 
Deixe a imaginação tomar conta de sua relação a dois. Ativi-
dades criativas e competitivas contam com boas vibrações, 
aceite novos desafios.  Nº da Sorte 35.

 Prepare-se para enfrentar algumas dificulda-
des – terá importantes decisões para tomar. Em casa, não 
deixe as responsabilidades com os mais jovens. Na relação 
amorosa conte com teu par. Nº da Sorte 45.

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

 O clima de amor estará no ar e você terá 
sucesso na paquera. Curta os programas com a família, já 
que sua criatividade e seu encanto vão estar em alta. Se já 
tem um par, aproveite cada minuto. Nº da Sorte 04.

 Mantenha o controle sobre as suas finanças 
pessoais. O sucesso profissional estará em suas mãos: 
Atitudes firmes e corretas dão segurança às pessoas com 
as quais se relaciona. Nº da Sorte 60.

 A semana revela uma grande integração com 
os colegas e as pessoas que fazem parte do seu universo 
de trabalho. Você poderá se dedicar a uma atividade 
prazerosa.Nº da sorte 17.

 Curta a paixão sem se envolver em precon-
ceitos. Terá criatividade para se dar bem em tudo o que 
resolver fazer, mas pode se aborrecer com um atraso em 
viagens. Nº da Sorte 02.

 Dedique esta semana para cuidar de sua casa. 
Aproxime-se dos familiares que não vê com frequência. 
Observe e aprenda com a espontaneidade das pessoas ao 
seu redor. No amor ótimo momento a dois. Nº da Sorte 31.

 Viverá uma fase muito mais produtiva se deixar a 
individualidade de lado. É hora de somar forças e reconhecer 
quem são de fato os seus aliados. Nº da Sorte 28.

Peixes - 20/02 à 20/03
 O setor profissional recebe uma nova alavan-
cada, mas você terá que construir seu pé-de-meia de forma 
lenta e cuidadosa. Nº da sorte 23.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0007846-98.2011.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Alice Batista de Souza e outro
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007846-98.2011.8.26.0126 - Ordem nº 1254 /2011.-
O(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 que o Espólio de João Baptista de Oliveira e os seus herdeiros 
confrontantes: Anna Decaria de Oliveira, Fernando Augusto de Oliveira, 
Telma Henriqueta de Oliveira Koike, George Luiz de Oliveira, Ana Lídia 
de Oliveira Nascimento, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, e 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Alice Batista de Souza, brasileira, casada, do lar, RG nº 17.263.826-4-SSP/
SP, CPF nº 190.573.078.04 e Maurílio Alves de Souza, brasileiro, casado, 
ambos residentes e domiciliados na Rua José Antonio S.C. Rodrigues, 
nº 365, bairro Rio do Ouro em Caraguatatuba/SP, ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando: Os requerentes são legitimos e possuidores de um 
imóvel localizado nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, com frente 
para a Avenida José Antônio de Souza Castro Rodrigues, designado como 
lote 38 da quadra "M" da Vila Recanto Ana, bairro Rio do Ouro em Cara-
guatatuba/SP, este imóvel não se encontra matriculado junto ao Oficial de 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP, tendo como identificação fiscal 
sob o nº 01.200.038-6, a posse dos autores sob o bem acima descrito teve 
início e meados do ano de 1990, pagando todos os impostos e tributos do 
imóvel objeto da ação, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra 
mencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
do edital 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 pas-
sado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 03 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1007520-77.2018.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Esbulho / Turbação / Ameaça
Requerente: Elisabete Malcun Cury
2ª Vara Cível2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 1007520-77.2018.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Es-
tado de São Paulo, Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elisabete Malcun Cury 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando IMÓVEL com a seguinte de-
scrição: Inicia-se a presente descrição no P1(ponto um), ponto este das co-
ordenadas Lat. S23°62'1349" e Long. W 45°41'3898", localizado na divisa 
com o lote da residência nº234 da Av. Pacífico Wagner, propriedade de Mi-
chele Chauer e Margarida de Mendonça Chauer, no alinhamento da referida 
Avenida (planta em anexo). Do P1 (ponto um) segue em linha reta com 
distância de 18,00m (dezoito metros) e rumo 49°28'12" NE até o P2 (ponto 
dois), confrontando com alinhamento da Av. Frei Pacifico Wagner; dai deflete 
à direita e segue em curva de raio 2,45m (dois metros e quarenta e cinco 
centímetros) com distância de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros)
até o P3 (ponto três), confrontando com alinhamento da confluência entre a 
Av. Frei Pacifico Wagner e a Rua Santos Dumont; dai segue em linha reta 
com distância de 8,30m (oito metros e trinta centímetros) e rumo 27°35'10" 
SE, até o P4 (ponto quatro), confrontando com o alinhamento da Rua Santos 
Dumont; dai deflete a direita e segue em linha reta com distância de 18,00m 
(dezoito metros) e rumo 49°28'12" SW até o P5 (ponto cinco), confrontando 
com o lote da residência nº221 da Rua Santos Dumont, propriedade de 
Eurides Caiana Camargo Dias; daí deflete à direita e segue em linha reta 
com distância de 10,20m (dez metros e vinte centímetros) e rumo 40°31'48" 
NW até o P1 (ponto um), confrontando com o lote da residência nº234 da Av. 
Frei Pacífico Wagner; onde teve inicio este memorial descritivo, encerrando 
a área de 182,50m2 (cento e oitenta e dois metros e cinquenta decímetros 
quadrados), 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 25 de janeiro de 2019.

Suzuki Boulevard M 800
Vendo – ano 2009 preta 
com 35.000 Km. IPVA e 

seguro pagos. 
Com pedaleiras e alforje de 

couro R$.25.000,00 
Fone: 12 98114-0022

VD casa 2 dorms/ atrás 
da Santa Casa/ doctos. 
Ok/ R$ 245.000,00/ tratar 
zap 99622-9797

VD Lote no Golfinho/ 
aterrado/ sem vegetação/ 
dctos. OK/ R$ 75.000,00/ 
tratar zap 99622-9797

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
– DESAPROPRIAÇAO – LEVANTAMENTO DOS DEPOSITOS EFET-
UADOS 
Tipo do Processo: 1001420-48.2014.8.26.0126
Classe Assunto: Desapropriação –Desapropriação
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSASOS, 
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS expedindo nos autos do PROC. Nº 
1001420-48.2014.8.26.0126. O Doutor João Estevam da Silva, MM 
Juiz de Direito da 2º Vara Civil, do Foro da Comarca de Caraguata-
tuba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM- DER move uma ação de desapropria-
ção contra ADELSON PEREIRA FELICIDADE, objetivando o imóvel 
localizado na Avenida Avelino Alves dos Santos, s/n – Bairro Pegorelli 
neste Município, com área de 5.439,17m² (cinco mil quatrocentos e 
trinta e nove e metros quadrados e dezessete centímetros quadra-
dos), declarado de utilidade publica conforme Decreto Estadual nº 
59226, datado de 22.05.2013. Para levantamento dos depósitos efet-
uados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) 
dias a contar da publicação no órgão Oficial nos termos e para fins do 
Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na 
forma de lei. NADA MAIS Dado e passado nesta cidade de Caragua-
tatuba, aos 27 de fevereiro de 2019.

Rua Guaivira, 151 – Marverde / Massaguaçú – Caraguatatuba – SP - CEP 11677- 848.
Administração: Tel./Fax (12) 3884-7105/1857  Portaria: Tel. (12)3884-7101 / e-mail: samave@uol.com.br 

Casa Jd. Aruan 3 dor/ 2 
banhs/ sl ampla/ coz/ gar 
3 carros/ 100m praia/ lo-
cação def/ R$ 1.800,00/ 
agendar visita 99662-
3751

ALUGO pequena chá-
cara próxima ao centro/ 
precisa de pequena re-
forma/ água natural/ R$ 
600,00/ Tratar telefone 
98178-8445

VD ótimo apto. com 
vista a 60m da Martim e 
Prainha/ só R$ 385 mil/ 
Facilito/ (11) 98353-3000

VC casa c/ laje 64m de 
construção/ 2 dorms./ 
coz./ banh./ lavand./ ter-
reno 300/1/4/ Jad. Das 
Palmeiras R$ 85 mil/ 
98133-7683

VD Lote Pontal Santa 
Marina R$115.000,00/ 
tratar zap 99622-9797

SAMAVE
Sociedade Amigos do MarVerde

 Nos termos do art.16º do Estatuto Social vigente, ficam os senhores proprietários convocados para a Assembléia Geral Ordi-
nária a ser realizada no dia 30 de dezembrNos termos do artigo 16º do Estatuto Social vigente, ficam os senhores proprietários associados 
convocados para participarem da Assembleia ordinária a ser realizada no dia 30 de Março de 2019, no Centro Comunitário do MARVERDE, 
situado na Rua Guaivira, 151, no Residencial Mar Verde, Caraguatatuba – SP, com a primeira chamada às 09 horas, com a presença de 
metade mais um dos proprietários ou, em segunda chamada às 09 horas 30 min, com qualquer número de proprietários associados, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

 1. Prestação de Contas 2018,
 2. Aprovação do Novo Estatuto,
 3. Aquisição de Caminhão (Pequeno ou médio porte),
 4. Venda do Trator (caso de aquisição do caminhão),
 5. Aquisição de Triturador (diesel),

Atenção:

1- O proprietário associado que estiver em atraso com o pagamento de sua mensalidade poderá assistir à Assembleia, caso assim o deseje, 
porém, não poderá votar ou ser votado, representado por outro proprietário e/ou se manifestar a respeito de qualquer matéria da pauta nos 
termos do artigo 10º, I do Estatuto Social vigente;
2- A Assembleia obriga a todos os proprietários associados às suas deliberações, ainda que ausentes ou impedidos de participarem da mesma.

Atenciosamente

    EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Caraguatatuba, 26 de fevereiro de 2019.

Rua Guaivira, 151 – Marverde / Massaguaçú – Caraguatatuba – SP - CEP 11677- 848.
Administração: Tel./Fax (12) 3884-7105/1857  Portaria: Tel. (12)3884-7101 / e-mail: samave@uol.com.br 
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Área 500 m2 - Área construída 350 m2  Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 
banheiros  / 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 
Churrasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo 

deck e banheiro  Saúna Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada 
completa , 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

CASEIRA – Admite-se CASEIRA para 
trabalhar em Caraguá/Centro, que já tenha 

morado e trabalhado de caseira, ou em pousada/ 
hotel, que tenha muita prática em serviços gerais 
de limpeza e que seja caprichosa e organizada. 

IDADE: 35 a 50 anos. O MARIDO precisa ter 
emprego em Caraguá e os FILHOS ou FILHAS 
com idade MÍNIMA de 16 anos. Tem moradia 

para a caseira e família no local do trabalho (SEM 
ANIMAIS). Ligar para 3882-1172 das 9 da manhã 

às 6 da tarde.

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

ALUGA quartos no 
Centro a partir de R$ 
280,00 mensal e diária / 
98131-3695 / 99600-5385
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Alugo casa 2 dormitórios sendo 1 suíte/ 
1 wc grande/ sala c/ cozinha/ área ser-
viço coberta/ garagem coberta p/ 3 car-
ros/ Jd das Palmeiras /aceito proposta 

Tratar (12) 98199-2523 

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

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

Fone: 974040022 e 
997299981

ISABELA – 21 anos, branquinha, 
magra, corpo de modelo, rosto de 
princesa, sorriso colgate. Aceito 

cartão. (12)99788-6507
(12) 98262-0296

PATRICIA  MESTIÇA – 21 anos, 
mulherão, branquinha, com-

pleta, topo tudo com carinho. 
(12)99788-6507/ (12) 98262-0296

VD casa 2 dorms/ atrás 
da Santa Casa/ doctos. 
Ok/ R$ 245.000,00/ tratar 
zap 99622-9797

VD Lote no Golfinho/ at-
errado/ sem vegetação/ 
dctos. OK/ R$ 75.000,00/ 
tratar zap 99622-9797

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

Alugo casa 2 dormitórios sendo 1 suíte/ 1 wc 
grande/ sala c/ cozinha/ área serviço coberta/ 
garagem coberta p/ 3 carros/ Jd das Palmei-

ras /aceito proposta Tratar (12) 98199-2523 
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