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São Sebastião 
comemora 383 anos 

de Emancipação 
Político Administrativa

História da cidade 
de São Sebastião 

Aurimar conquista rede de esgoto 
em ruas do Morro do Algodão

O porto como fator de 
desenvolvimento econômico

O Escravo Negro na Economia 
de São Sebastião

 Nesta edição gostaria de destacar o início das atividades do Núcleo 
Social do Morro do Algodão.  A Comunidade conta hoje com 6 atividades do 
esporte alongamento, karatê, jiujtsu, GR, Zumba e fitdance; 22 oficinas da 
Fundacc e 12 oficinas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
que em paralelo juntamente com os técnicos desenvolvem o Serviço de Con-
vivência e fortalecimento de vínculos; 40 oficinas:  música,  dança, artesanato, 
beleza, panificação, confeitaria, com um público à partir dos 5 anos de idade e 
sem limites, haja vista termos usuários com mais de 80 anos. Um espaço para 
a família.
 Parabenizo a equipe que não mede esforços para fazer o melhor, 
hoje passam pelo núcleo mais de 50 colaboradores semanais e 1.500 mora-
dores. 
 Agradeço todas as solicitações atendidas pela Fundacc, Esporte e 
principalmente o Social que comanda o espaço com maestria. 
 Percebemos o carinho do Prefeito Aguilar Junior em ampliar o  
atendimento na comunidade e o trabalho em equipe das secretarias.

A UBS também está dentro do Núcleo promovendo palestras e ações de saúde.
 Um bom trabalho é assim que se faz.
 #Seguimos buscando as melhorias
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São Sebastião comemora 383 anos de 
Emancipação Político Administrativa
Esta é uma das regiões mais belas do litoral norte de São Paulo, com 

grande preservação de sua fauna e flora e tem como característica, a Mata 
Atlântica como pano de fundo e o oceano Atlântico a sua frente, hora de 
azul intenso em outros momentos em verde escuro. 

São lindíssimas praias, ilhas e enseadas distribuídas por quase 
100km. Muitas destas praias são selvagens e escondidas, enquanto outras 
são badaladíssimas, como é o caso de Maresias que é o point preferido de 
surfistas. Na verdade, cada praia tem suas características próprias, atrain-
do assim um tipo de frequentador ou turista. Pousadas e hotéis charmo-
sos, gastronomia diversificada, lojas, shoppings, etc... Tudo isto você vai 
encontrar por aqui e muito, muito lazer. As praias mais conhecidas, costu-
mam também ficar lotadas na alta temporada e nos feriados prolongados, 
que são: Juquehy, Barra do Sahy, Camburi, Boiçucanga e Maresias. Para 
quem gosta de sossego temos as charmosas Toque Toque Pequeno, To-
que Toque Grande e a Paúba, muito frequentadas por casais enamorados 
e famílias. Como pode ver, tem praias para todos os gostos. Além disto a 
cidade oferece um calendário de eventos muito interessantes e incentivos 
a esportes, que ocorrem em toda a costa.

História da cidade de São Sebastião - SP
Um pouco de história em cada 

esquina, no centro histórico de São Se-
bastião, em torno da Igreja Matriz, com 
muitas casas do Brasil Colonial, onde 
hoje estão bares, restaurantes, hotéis e 
repartições públicas.

São Sebastião é a cidade mais an-
tiga do Litoral Norte. Outrora, tempos 
antes do início da colonização portugue-
sa, a região de São Sebastião era ocu-
pada por índios Tupinambás ao norte e 
Tupiniquins ao sul, sendo a serra de Boi-
çucanga - 30 km ao sul de São Sebastião 
- uma divisa natural das terras das tribos.

O município recebeu este nome 
em homenagem ao santo do dia em que 
passou ao largo da Ilha de São Sebastião 

- hoje Ilhabela - a expedição de Américo 
Vespúcio: 20 de janeiro de 1502.

A ocupação portuguesa ocorre 
com o início da História do Brasil, após 
a divisão do território em Capitanias 
Hereditárias. Diogo de Unhate, Diogo 
Dias, João de Abreu, Gonçalo Pedroso 
e Francisco de Escobar Ortiz foram os 
sesmeiros que iniciaram a povoação, de-
senvolvendo o local com agricultura e 
pesca. Nesta época a região contava com 
dezenas de engenhos de cana de açúcar, 
responsáveis por um maior desenvol-
vimento econômico e a caracterização 
como núcleo habitacional e político. Isto 
possibilitou a emancipação político-ad-
ministrativa de São Sebastião em 16 de 
março de 1636.

Piratas e corsários

Esta emancipação foi motivada 
ainda pela necessidade de proteger a re-
gião dos ataques dos piratas e corsários 
ingleses, franceses e holandeses, presen-
ça constante na região devido ao intenso 
tráfego de navios mercantes da frota real 
portuguesa. Canhões protegiam a vila 

dos invasores que utilizavam a Ilha de 
São Sebastião como refúgio e costuma-
vam atacar e saquear os povoados.

O principal deles, o lendário pira-
ta inglês THOMAS CAVENDISH usava 
a região como base, saqueando cidades 
desde a Patagônia, sul da Argentina, até 
o nordeste brasileiro. Pilhou a cidade de 
Santos em pleno dia de Natal, incendian-
do a Vila de São Vicente. Um motim a 
bordo, ao largo da baia de Castelhanos, 
na Ilha de São Sebastião, teria levado a 
tripulação a enforcar Cavendish, como 
também era conhecido o corsário, no 
mastro do galeão Leicester, nau princi-
pal da sua frota de cinco embarcações.

Thomas Cavendish
Nascimento:Trimley 

St. Martin, 19 de 
setembro de 1560

Falecimento: 
fevereiro de 1592

foi um almirante in-
glês.

René Duguay-Trouin
Nascimento:Saint-
Malo, França, 10 
de junho de 1673
Falecimento: 27 

de setembro de 1736 - 
Paris-França

foi um almirante 
inglês.

Outro corsário fa-
moso que frequentava 
a região, era o almiran-
te RENÉ DUGUAY - 
TROUIN

René Trouin, mais 
conhecido como René 
Duguay-Trouin mas tam-
bém grafado como Du 

Guay-Trouin, foi um corsário francês. 
Senhor de Gué, alcançou o posto de al-
mirante e de comandante na Ordem de 
São Luís.

Nobre francês, audacioso, co-
mandou a esquadra de dezessete em-
barcações que em 1711 invadiu e con-
quistou a cidade do Rio de Janeiro.
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O porto como fator de 
desenvolvimento econômico

O desenvolvimento econômico 
foi baseado em culturas como a cana 
de açúcar, o café, o fumo e a pesca 
da baleia. O porto local, de grande 
calado natural, era utilizado para o 
transporte de mercadorias e também 
pelos navios que faziam o transporte 
do ouro das Minas Gerais, e também 
por piratas e contrabandistas. Na 
metade do século passado a região 
tinha 106 fazendas, onde 2.185 es-
cravos produziram 86 mil arrobas de 
café no ano de 1854.

A economia sebastianense en-
tra em declínio com a abolição da 
escravatura e abertura da ferrovia 
Santos-São Paulo, o que aumentou 
a saída de mercadorias pelo por-
to de Santos. É quando passam a 
predominar a pesca artesanal e a 

agricultura de subsistência, com pe-
quenas roças de mandioca, feijão e 
milho, característica das comunida-
des caiçaras isoladas mesmo nos 
dias de hoje. Nos anos 40, implanta-
-se a infra-estrutura portuária e nos 
anos 60 chega o terminal marítimo 
de petróleo, da Petrobras, fatores 
decisivos para a retomada do de-
senvolvimento econômico. A “des-
coberta” de São Sebastião como 
destino turístico depois da abertura 
da rodovia Rio-Santos no final dos 
anos 70 veio proporcionar a São 
Sebastião mais uma oportunidade 
de desenvolvimento, agora baseada 
no turismo. De maneira controlada e 
ecológica, o turismo hoje é a voca-
ção assumida pelos sebastianenses 
movimentar sua economia.

Transportes

A população sebastianense, até a 
década de 30, se utilizou principalmen-
te da via marítima como meio de trans-
porte, tanto de mercadorias como de 
pessoas. O transporte através de canoas 
é uma tradição no município, herança 
da cultura indígena, que foi sendo apri-

lação passou a viver principalmente da 
pesca artesanal e do transporte de mer-
cadorias para Santos, de onde traziam o 
querosene. Surgiram então as canoas de 
voga, largas, compridas, talhadas em um 
só tronco, movidas à vela.

Após a construção e funciona-
mento do porto nas décadas de 30/40, o 
transporte foi sendo aperfeiçoado, com 
a utilização de barcos à vapor. Parale-
lamente ao transporte feito por mar, ha-
viam as trilhas, também utilizadas pelos 
índios para caça, pesca e conquista de 
território. Entre as mais utilizadas esta-
vam a do Rio Grande e do Ribeirão do 
Itu, em Boiçucanga. A partir do século 
XVII, as antigas trilhas indígenas fo-
ram ocupadas por tropas, permitindo a 
circulação de mercadorias. A descober-
ta das minas de ouro em Minas Gerais, 
incrementaram a utilização destas trilhas 
que, segundo a tradição oral, também 
serviam para contrabando e fuga de es-
cravos. Enquanto a trilha do Rio Grande 
foi mais utilizada pelas tropas, a trilha do 
Ribeirão do Itu foi sempre utilizada pela 
comunidade local basicamente para as 
peregrinações religiosas até o santuário 
de Aparecida. Uma outra trilha usada na 
época, hoje conhecida como estrada do 
Rio Pardo, é a antiga “Estrada Dória”, 
aberta no ano de 1832 por Padre Manuel 
Faria Dória. Ela ligava São Sebastião à 
freguesia de São José do Paraitinga ( Sa-
lesópolis ) e foi fechada em 1842 devido 
a divergências políticas.

Vários projetos visando a cons-
trução de um ramal da Estrada de Ferro 
Central do Brasil em São Sebastião não 
saíram do papel. Em 1892 os governos 
federal e estadual outorgaram concessão 
à Cia. Paulista de Vias Férreas e Fluviais 
para a construção de uma estrada de fer-

Canoa de Voga “ Caridade “ - Transportando Pipas de Aguardente

morada com a chegada dos portugueses 
no século XVI. Elas foram aos poucos 
sofrendo modificações de acordo com a 
necessidade dos caiçaras. No início eram 
simples, utilizavam-se apenas do remo, 
mais tarde, devido a crise econômica 
pela qual passava São Sebastião, a popu-

ro entre São Sebastião e Minas Gerais, 
passando por Jundiaí. Em 1896, o Esta-
do fez estudos sobre linhas férreas entre 
São Sebastião e São Bento do Sapucaí, 
desta vez passando por São José dos 
Campos ou Taubaté. Já no início deste 
século, outros projetos contemplavam 
uma linha até Mogi das Cruzes, com 
destino a Jundiaí e Campinas.

Com todas essas dificuldades as 
cidades litorâneas ressentiram-se com 
a falta de estradas. Enquanto a produ-
ção aumentava, as vilas da região con-
tinuavam apenas como fornecedoras de 
matéria-prima para a exportação. Outro 
obstáculo para o desenvolvimento da re-
gião foi a decisão política de que todo 
transporte deveria ser efetuado pelo por-
to de Santos. Mas a partir de 1929, por 
iniciativa do Dr. Manoel Hyppólito do 
Rêgo que, através de um Projeto na As-
sembléia Legislativa do Estado, conse-
guiu iniciar uma nova discussão visando 
a implantação de um sistema viário para 
a região. A partir de 1932 com o empe-
nho do Coronel Edgard Armond, da Força 
Pública do Estado de São Paulo, iniciou-se 
junto à cachoeira do Rio Negro, distante de 
Paraibuna 35 Km, a construção da estrada 
que ligaria Caraguatatuba à Paraibuna, o que 
facilitou o escoamento rápido dos produtos 
da região.
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Política
O novo sistema de organiza-

ção colonial português implantado 
no Brasil a partir de meados do sé-
culo XVI, com as Capitanias Here-
ditárias, forçou uma administração 
indireta e descentralizada, em nível 
regional e local transferindo aos do-
natários e colonos, em princípio, as 
responsabilidades militares, judiciá-
rias e mesmo fazendárias, ficando a 
Coroa apenas com os encargos de 
fiscalização, obrigando os donatá-
rios ao estabelecimento de um es-
quema administrativo próprio, como 
a instalação de uma sede urbana, 
fundação de Vilas e Cidades. Por 
meio de ordenações transferiu-se 
para o Brasil a organização munici-
pal portuguesa.

Somente após delegação de 
poder poderia o donatário instituir 
Vilas nas suas terras. Os donatários 
iniciaram as doações de sesmarias, 
o que em São Sebastião aconteceu 
a partir de 1586 na costa sul, aos 
sesmeiros Diogo Rodrigues e José 
Adorno, nestas terras não floresceu 
povoado. Na região central, as ter-
ras foram doadas a Diogo de Unha-
te e João de Abreu em 1603 e 1609. 
Esses se estabeleceram de fato na 
região, promovendo benfeitoria em 
suas terras. No século XVII segundo 
as Ordenações Filipinas, era comum 
os povoados ficarem sujeitos tanto 
administrativa quanto politicamente 
à Vila mais próxima. “... no caso das 
terras que vão do Rio Juqueriquerê 
ao Rio São Vicente não havia povo-
ação alguma com Câmara nem Ju-
ízes, ficou subordinado ao Porto de 
Santos. Por este modo se apossou 
de São Sebastião, mas também de 
todas as 10 léguas. Esta posse se 
conservou até se levantar o pelou-
rinho em São Sebastião, e por isso 
começa da maneira seguinte o auto 
da criação desta Vila

A fundação de Vilas constituía 
o meio específico de instrumentos 
locais de criação de domínios. Defi-
nia-se a partir de então o termo mu-
nicipal, estipulando-se a partir desse 
marco nas Cartas Régias, Alvarás e 
Autos de Ereção as diretrizes e as 
medidas da área comum da Vila, 
de seu logradouro público, de seu 
rossio – áreas que servia a distin-
tos propósitos, bem como constituía 
uma reserva para a expansão da 
Vila, seja prevendo novas cessões 
de terra, seja a abertura de estradas, 
ruas ou praças, estipular a localiza-
ção da Casa de Câmara e Cadeia e 
um largo defronte, onde seria insta-
lado o Pelourinho. Tal dote de terras 
constituía o patrimônio inicial da Vila, 
representada pela Câmara e passa-
va a constituir área de sua inteira 
responsabilidade e interesse.

A Câmara Municipal transfor-
mou-se rapidamente no órgão mais 
importante da administração muni-
cipal, funcionando tanto como um 
órgão de carácter local, como inte-
grando-se a administração geral. O 
poder municipal compunha-se de Al-
caidaria (Justiça) e do Conselho (Ve-
readores), cujo número varia confor-
me a importância da povoação. Sua 
eleição se fazia de forma indireta, 
por meio de um colégio eleitoral 
de seis membros escolhidos pelo “ 
povo “.Eleitores e Candidatos deve-
riam, em princípio, ser escolhido en-
tre os “homens bons”, categoria da 
qual estariam excluídos os oficiais 
mecânicos, judeus, artesãos, votava 
apenas a elite qualificada, senhores 
de terra e de escravos. Aos verea-
dores cabia ter encargos de todo o 
regimento da terra e das obras do 
Conselho,”... proverão posturas, ve-
reações e costumes da Cidade, ou 
Vila, porão taxas aos oficiais mecâ-
nicos, coisas que se comprarem e 
venderem, a disposição da terra...” 
(2) O Conselho era representado 

por um procurador por intermédio 
do qual tomava conhecimento dos 
acontecimentos de importância em 
sua área de jurisdição.

Os primeiros vereadores da 
Vila de São Sebastião foram: Fran-
cisco Escorbar Ortiz, Francisco Pi-
nheiro e Nuno Cavalheiro. Eram 
eleitos ainda os Juízes ordinários 
aos quais competia superintender 
a polícia e a quem ficavam subor-
dinados o Alcaide e seus subordi-
nados. O primeiro Juiz Ordinário de 
São Sebastião foi Diogo Castanho 
Torres tendo tombada posse em 
23/03/1636.

Com o Alvará de 09/10/1817 
criou-se na Vila de São Sebastião 
um lugar de Juiz de Fora, nomeado 
pela Coroa portuguesa, subsituindo 
o Juiz Ordinário. A maior parte das 
Vilas acabaram por adquirir um es-
quema administrativo diversos ao 
proposta pela colônia, já que o difícil 
acesso foi isolando as povoações do 
Governo Central. Dessa forma, as 
Vilas foram adquirindo uma autono-
mia não prevista na legislação. Por-
tanto, as Câmaras Municipais adqui-
riram uma importância relevante na 
colônia o que com a legislação de 
01/10/1828 acabou por transformá-
-las em corporações meramente ad-
ministrativas, passando a depender 
dos Conselhos Gerais dos Presiden-
tes da Província e do Governo Geral.

Somente com as leis republi-
canas e com a instituição do Código 
Civil, ganhou outra atenção o trato 
institucional e administrativo dos as-
suntos municipais a da consolidação 
dos novos conceitos de domínio. Já 
com a lei de terras em 1850 inicia 
então a compra e venda de terras, 
antes em guarda pela Câmara, o 
poder público se torna mais atento 
às questões dos cidadãos. A Vila de 
São Sebastião foi elevada à catego-
ria de cidade pela lei n.º 20, de 08 de 
abril de 1875.

Câmaras Municipais Elevação 
à Vila São Sebastião
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Escravatura - O Escravo Negro na Economia de São Sebastião

A capitania de São Vicente (re-
gião onde se encontrava São Sebastião) 
foi a pioneira no cultivo da cana-de-açú-
car, mas devido a ausência de grande 
quantidade de terras planas que facili-
tassem a implantação da agroindústria, 
essa região voltou-se para o cultivo da 
agricultura de subsistência baseada em 
roças de mantimento,,cana e algodão. 
Somente em fins do séc. XVIII cresce 
a produção de açúcar para exportação. 
Diferentemente da região nordeste, São 
Sebastião continuou a cultivar paralela-
mente a lavoura da cana, as roças de 
mantimento, inclusive para alimentar a 

população do nordeste já que nesta re-
gião era praticada somente a cultura da 
cana.

Outra diferença consiste na cons-
trução dos engenhos, onde no nordes-
te eram movidos a tração animal e em 
São Sebastião movidos à água. No ano 
de 1788 a população de São Sebastião 
era estimada em 3.500 habitantes onde 
cerca de 1.000 eram negros. Já no ano 
de 1844 há registro de que essa popula-
ção tenha aumentado para pelo menos 
2.000 escravos que trabalhavam não só 
na produção de açúcar, mas também de 
aguardente, fumo, algodão, café, nas 

pode-se dizer que, o número de negros 
aumentou após a proibição do tráfico de 
escravos iniciada a partir de 1830, de-
vido talvez ao contrabando de escravos 
feitos principalmente pelo litoral paulista.

A costa brasileira foi colonizada 
com o objetivo de se implantar a agroin-
dústria da cana-de-açúcar pois, na épo-
ca além do açúcar ser considerado um 
artigo de luxo, era uma prática já utili-
zada nas ilhas africanas como: Açores, 
Cabo Verde, etc. Esse tipo de economia 
comercial era galgado num tripé onde 
toda a produção da cana visava a ex-
portação, monocultura e trabalho escra-
vo. Trabalho este que inicialmente foi 
feito pelos índios que eram capturados 
através do bandeirismo de apresamen-
to, mais tarde a mão-de-obra passou a 
ser negra pois, além destes já estarem 
acostumados a esse tipo de trabalho, 
era um negócio lucrativo, os negros 
eram trocados na África por quinqui-

lharias e trazidos todos amontoados 
num navio e chegando no Brasil eram 
leiloados e vendidos por um preço bem 
alto. Quanto mais novo o negro, mais 
caro era vendido. Aqui na região de São 
Sebastião existe referência de que esse 
tipo de trabalho foi utilizado principal-
mente no séc. XVII.

Ao escravo cabia total obediência 
ao Senhor que, devido a sua condição 
de proprietário de terras acabava por im-
por seu poder através de uma estrutura 
escravista, submetendo todos os que 
não fossem possuidores de escravos à 
sua autoridade. O escravo morava nas 
senzalas e não tinha nenhuma partici-
pação na vida política e era realmente 
considerado um objeto.

Para facilitar a escravização, os 
escravos eram vendidos separados de 
sua família a fim de não existirem laços, 
além de serem proibidos de praticarem 
qualquer forma de cultura, religião que 
não fosse imposta. Muitos desses es-
cravos não aceitavam essa imposição, 
desobedeciam ou mesmo fugiam. Para 
garantir a plena execução do trabalho, 
os senhores criaram algumas formas de 
repreensão, como por exemplo, o Pelou-
rinho que entre outros, era a forma mais 
humilhante de castigo. Este processo 
acabou gerando a luta pela liberdade e 
posteriormente a abolição dos escravos. 
Mas não devemos esquecer que a eles 
devemos grande parte do desenvolvi-
mento do nosso país.

olarias da fazenda Carmelita do Guae-
cá, na construção dos Fortes, como ca-
noeiros, pescadores, etc.

O sistema escravista Sebastia-
nense não foi tão rígido como o baiano 
ou mesmo pernambucano, talvez pelo 
não compromisso de se produzir gran-
de quantidade de açúcar. Nesta região 

Formação Fundiária
As terras pertencentes ao mu-

nicípios de São Sebastião, antes ocu-
padas por índios Tupiniquins e Tu-
pinambás, foram colonizadas pelos 
portugueses a partir do séc. XVI com 
a implantação das Capitanias Heredi-
tárias. Martim Afonso de Souza e Pero 
Lopez de Souza receberam as Capi-
tanias conhecidas como “ do sul “ São 
Vicente, Santo Amaro e Santana. Nes-
ta divisão, a região onde se desenvol-
veu a Vila de São Sebastião está sob 
jurisdição do donatário Pero Lopez de 
Souza, Capitania de Santo Amaro. So-
mente em fins do séc. XVI, quando as 
Capitanias do sul se juntam nas mãos 
do descendente dos irmãos Souza, 
Lopo de Souza, toda a área passa a 
ser conhecida como Capitania de São 
Vicente e inicia as primeiras doações 
de sesmarias na região.

Sesmarias são dadas de terras. 
Os donatários tinham poder de vida e 
morte em suas Capitanias, podendo 
doar sesmarias a quem requeresse, 
desde que fossem cristão, realizas-

sem benfeitorias nas terras etc. Em 
posse de sua Carta de Sesmaria, o 
sesmeiro ocupava as terras, geral-
mente, glebas imensas. Muitos não 
possuíam influência suficiente para 
obter a sesmaria, tornavam-se pos-
seiros de terras menos privilegiadas 
e realizavam benfeitorias e mais tarde 
requisitavam sua carta ao donatário, 
alegando esforços para ocupar terras 
tão selvagens.

É Lopo de Souza, quem por seu 
loco-tenente, o Capitão-mor Gaspar 
Conqueiro, residente na Vila de San-
tos, concede as primeiras sesmarias 
a Diogo Rodrigues e José Adorno em 
1586, na Costa Sul de São Sebastião 
(em direção a Bertioga). Nestas terras 
não floresceu povoação devido prova-
velmente a não ocupação da terra pe-
los sesmeiros e mais tarde foram ocu-
padas por posseiros.Em 1603 e 1609 
foram doadas as sesmarias defronte 
a Ilha de São Sebastião (Ilhabela). 
Sesmarias essas doadas a Diogo de 
Unhate e João de Abreu. Esses ses-

meiros se estabeleceram de fato na 
região, promovendo benfeitorias em 
suas terras. Dedicavam-se ao cultivo 
de roças de subsistência como: cana, 
milho, feijão, mandioca, algodão, etc., 
e estabeleceram os primeiros enge-
nhos de açúcar.

Os sesmeiros doavam ao san-
to padroeiro do local uma porção de 
terra privilegiada, onde era erguida 
uma capelinha.A mesma era a sede 
do povoado e era ao seu redor que 
surgia o aglomerado de moradias. A 
Igreja, além de símbolo da religiosida-
de, exercia sobre a população o papel 
político e social, normativo e institucio-
nal. Cabia a ela a institucionalização 
do povoado, garantindo à comunidade 
a assistência religiosa e seu reconhe-
cimento de fato e de direito. A oficia-
lização da capelinha e elevação da 
mesma à Matriz, significava a ascen-
são de toda a região.A Capela acolhe 
moradores em pequenas porções de 
sua gleba, tornando-se instrumento 
de urbanização e cria uma nova pai-

sagem.
Em 1636 com o desenvolvimen-

to do povoado e reconhecimento da 
Capela, certamente já sendo uma fre-
guesia, São Sebastião ascende à Vila 
e ganha autonomia política-adminis-
trativa sendo necessária a implanta-
ção de sua Casa de Câmara e Cadeia. 
A esta cabia legislar, administrar, poli-
ciar e punir, executando jurisdição so-
bre caminhos, pontes, chafarizes etc., 
taxava mercadorias e provia Posturas. 
Dividindo juntamente com a Igreja e o 
Pelourinho – lugar de castigo dos es-
cravos – o poder. Tendo como objeti-
vo, cercar os homens livres, brancos, 
católicos, donos de terras, de garan-
tias e direitos, contribuindo dessa for-
ma, para a segurança e prosperidade 
da monarquia portuguesa.

A Vila de São Sebastião foi ele-
vada à categoria de cidade pela Lei 
Provincial n.º 20 de 08 de abril de 
1875.

Texto extraido do site da PMSS
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Coquetel de reinauguração da loja Nice
 Calçados de São Sebastião. Confira as novas 

instalações na Rua Duque de Caxias, 224 
Centro de São Sebastião. 

Caraguatatuba promove dia de 
acolhimento às mulheres de projetos sociais 

Cerca de 260 mulhe-
res foram acolhidas com um 
café da manhã nos cincos 
Centros de Referência de As-
sistência Social (Cras). Tam-
bém participaram de um Dia 
da Beleza, com corte de ca-
belo, manicure, maquiagem 
e designer de sobrancelhas. 
Lembrancinhas foram entre-
gues como homenagem.

O secretário de De-
senvolvimento Social e Ci-
dadania, Jonas Fontes, para-
benizou a todas e destacou 
que o dia da mulher são todos 
os dias. “Todos os dias vocês 
devem ser amadas, valoriza-
das e devem ser tratadas com 
carinho e respeito”, disse.

O Centro Integrado 
de Atendimento à Mulher 
(CIAM) também ofereceu 
um dia diferente, levando 80 
mulheres e filhos a uma sor-
veteria da cidade e a um pas-
seio aos Mirantes da Orla, no 
bairro Camaroeiro.

As homenageadas 
foram recepcionadas pela 
presidente do Fundo Social 

de Solidariedade de Cara-
guatatuba, Samara Aguilar, 
que entregou botões de rosa e 
uma caneca como lembrança, 
com a frase “Lugar de mulher 
é onde ela quiser!”.

“Nós mulheres, deve-
mos sempre nos lembrar de 
nunca perder a força, a von-
tade e a determinação de re-
alizar nossos sonhos e fazer 
tudo que a gente quer. Que 
ninguém consiga tirar essa co-
ragem que temos no dia a dia. 
Sintam-se abraçadas e beija-
das”, disse Samara Aguilar.

Para Simone Procó-

pio participar deste dia foi 
um momento acolhedor. “So-
mos muito bem acolhidas no 
CIAM, não esperava outra 
homenagem no nosso dia. A 
equipe sempre procura nos 
valorizar e oferecer aquele 
abraço amigo. Estou muito 
feliz!”.

Maria Cristiana agra-
deceu a Prefeitura de Ca-
raguatatuba por todo apoio 
quando precisam. “Foi um dia 
maravilhoso, queria isso sem-
pre. Carinho é sempre bom, 
mulher precisa disso todos os 
dias”, destacou.

Aurimar conquista rede de esgoto 
em ruas do Morro do Algodão

O vereador Aurimar Mansano agra-
deceu o prefeito Aguilar Junior e represen-
tantes da Sabesp por terem atendido suas 
reivindicações para levar a instalação de 
rede de esgoto no bairro Morro do Algo-
dão.

Essa é uma luta antiga do parlamen-
tar, que beneficiou mais de 145 famílias. 
“Há muito tempo cobramos esse serviço 
para diversas regiões em Caraguatatu-
ba. É uma forma de dar mais dignidade, 
boas condições e mais saúde aos nossos 
moradores. É preciso respeito com todos. 
Graças ao nosso empenho e ao do nosso 
prefeito, tivemos mais essa conquista, para 
o bem de todos”, disse Aurimar Mansano.

O vereador citou o gerente técnico 
operacional, Pedro Veiga; o gerente divi-
sional de Caraguá, Pedro Ponce e o supe-
rintendente do Litoral Norte, José Bosco, 
pela instalação de cerca de 980m de rede.

Serão contempladas a Travessa São 
Domingos, Rua Stefan Marton e adjacên-
cias. “São quase 150 casas que serão be-
neficiadas, são muitas famílias que terão 
melhores condições de vida. Estou muito 
feliz pela conquista”, falou Aurimar.

Moradores das ruas contempladas 

tiveram participação nesse ganho, pois 
levaram a reivindicação ao vereador, 
sempre cobrando a favor de toda a comu-
nidade.

A luta de Aurimar vem desde 
2016, quando teve aprovado requerimen-
tos na Câmara Municipal. Recentemen-
te, elaborou os requerimentos 249/2017 
e 123/2018 e os ofícios 037/2017 e 
021/2018. “Seguiremos sempre batalhan-
do, olhando com atenção as necessidades 
da população caraguatatubense”, finali-
zou.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Nascer escravo e 
morrer livre (Lei do 

sexagenários, 1885).
Nascer livre e morrer 

escravo (Reforma 
da Previdência, 2019)”

A mãe pergunta a filhinha:
- Filha, como é que a galinha faz?
A filha responde:
- Pó-pó-pó!
A mãe pergunta:
- E como o boi faz?
Ela responde:
- Muuuuuu!
A mãe pergunta:
- Filha, como é que a cobra faz?
A filha responde:
- Oi, amiga!

Oração do Corno
Tomara que eu nunca seja... 
Mas se for...
Tomara que eu não desconfie de nada...
Mas se eu desconfiar...
Tomara que eu nunca tenha certeza...
Mas se eu tiver certeza...
Tomara que eu não faça nada...
Que é pra não magoar os sentimentos da minha 
amada!

Futebol no Sul
No intervalo de um jogo no Beira-Rio, um torce-
dor se vira para o amigo e diz:
- Tchê, quando chegar em casa, vou arrancar a 
calcinha da minha guria!
O outro...
- Mas Bá, por que essa violência toda?
E o cara:
- Está me apertando muito...

A loira e o shampoo
Duas amigas uma loira e uma morena moravam 
juntas.
Certo dia, durante o banho, a loira vê escrito no 
shampoo da morena: “Shampoo Reparador”.
- Eu, hein? - disse ela - Melhor eu virar esse fras-
co, não quero tomar banho com esse shampoo 
reparando em mim.
Então ela virou o shampoo para a parede, mas 
quando viu o rótulo do outro lado decidiu deixar 
de frente mesmo.
Estava escrito: “Repara muito mais!”

Viúva sem açúcar
Duas amigas conversando:
- Olá, como vai? Quanto tempo! Como vai o ma-
rido?
-Você não soube? Ele morreu faz quinze dias.
- Ah, não sabia. Meus pêsames. E como é que 
aconteceu?
- Pedi pra ele ir comprar açúcar no supermerca-
do, aí veio um ônibus e passou por cima dele.
- Mas que coisa triste. E o que você vez?
- Tomei o café sem açúcar mesmo!

Bêbado contando
Um bêbado perguntou ao outro:
- Você sabe contar?
- Sei.
- O que vem depois de 51?
- Uma rodelinha de limão.

Por que eu bebo? 
- Eu bebo porque sou egoísta. Gosto que o mun-
do gire em torno de mim! Eu bebo porque sou 
exigente. E, quando estou bêbado, só vejo mu-
lheres (homens) maravilhosas(os)! 
- Eu bebo porque sou solidário. Me preocupo 
muito com o sustento dos milhões de funcioná-
rios das empresas de bebidas alcoólicas e de 
suas famílias, em vez de ser egoísta e me preo-
cupar com meu fígado. 
- Eu bebo pra esquecer. Só não me pergunte o 
quê, porque eu já esqueci! Viu como funciona? - 
Eu bebo pra me distrair. Minha mulher me traiu e 
eu bebo pra me ‘des-trair’! Sai, chifre! Sai, chifre! 
- Eu bebo porque sou higiênico. Ouvi falar que 
a nossa água está cada vez mais infectada com 
coliformes fetais, poliformes fatais, uniformes de 
carnavais...ah, sei lá! Seja como for, eu prefiro 
o álcool!
- Eu bebo porque adoro futebol. E pra aguentar 
meu time, só bebendo mesmo! Eu bebo porque 

sou casado. Precisa explicar?
- Eu bebo por recomendação médica. Ele disse 
pra eu não judiar do meu estômago. E o coitadi-
nho fica tão triste quando eu não bebo.

Morrendo e aprendendo
Um velhinho, mineiro, está no hospital, nas úl-
timas.
O padre ao seu lado começa a dar-lhe a extrema-
-unção e diz ao seu ouvido:
- Antes de partir, reafirme a sua fé em nosso Se-
nhor Jesus Cristo e renegue o demônio...
Mas o velhinho fica quieto.
Ao que o padre insiste:
- Antes de morrer, reafirme a sua fé e renegue o 
“coisa ruim”...
E o velhinho...nada.
Então o padre pergunta:
- Por que é que você não faz o que estou man-
dando?
O velhinho responde:
- Enquanto eu não souber para onde vou, não 
quero ficar mal com ninguém!

O mendigo
O mendigo aproxima-se de uma senhora e pede 
uma esmola.
E ela logo fala:
- Em vez de ficar pedindo, por que não vai tra-
balhar?
O mendigo olha a senhora dos pés a cabeça e 
responde:
- Dona, estou pedindo esmola, não conselhos!!

 Mantenha a paciência. Em casa, é hora de 
acabar com os conflitos existentes entre os seus familiares. 
Já na área sentimental, faça as vontades do seu par e deixe 
que ele tome a frente do romance. Nº da Sorte 18.

 Mantenha o foco em suas atividades profis-
sionais. Em casa, se expresse com clareza para evitar 
mal-entendidos. A dois, seu jeito romântico virá a tona. Nº 
da Sorte 21.

 A semana está mais que positiva para assun-
tos relacionados à sua carreira. Caso esteja envolvido na 
apresentação de algum projeto, esta é a melhor semana. 
Nº da sorte 43.

 Os astros continuam pressionando, mas as 
energias não estão mal não. A fase é ótima para você 
reestruturar sua vida financeira e vai melhorar ainda mais. 
Nº da Sorte 10.

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

 Algumas coisas estão indo definitivamente para 
o lugar, dentro de você, especialmente sua maneira de se 
relacionar. Algumas lições dolorosas têm sido aprendidas. 
Nº da Sorte 13.

 Use seu jogo de cintura caso ocorram falatórios 
e vá atrás dos seus objetivos sem pressa. Você poderá abu-
sar da sua intuição ao lidar com os problemas. No emprego, 
cuidado. Nº da Sorte 66.

 Desenvolva suas tarefas com mais alegria, o 
segredo do sucesso está em fazer o que gosta. Em família, 
distraia-se na companhia dos mais novos. Nº da Sorte 66.

 Dedique esta semana para cuidar de sua casa. 
Observe e aprenda com a espontaneidade das pessoas ao 
seu redor. No amor ótimo momento a dois. Nº da Sorte 25.

 Abra-se mais para o sentimento de amor e 
concentre-se nos seus planos para o futuro. Use todo seu 
dinamismo no trabalho. Com sua sensibilidade em destaque, 
curta sua cara-metade. Nº da Sorte 07.

 Seus sentimentos estarão confusos no rela-
cionamento afetivo. Além disso, segredos podem vir à tona 
e complicar sua vida amorosa. Se precisar, desabafe com 
alguém de confiança. Nº da Sorte 10.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Com vários planetas em seu signo mostrando 
que algumas mudanças devem ser feitas para que você 
possa seguir esta sua nova fase que começa lentamente, 
vá em frente e seja feliz! Nº da Sorte 16.

 As energias mais que positivas estarão ao seu 
redor esta semana. Viagens, estudos e projetos de médio e 
longo prazo devem fazer parte de seus planos. Nº da Sorte 
07.
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ALUGO M. de Sá fte. 
mar AP. 1 e 3 dor./ Pr. S. 
Diego/ piscina/ tenis/ 2 
churr/ seg/ gar. fechada/ 
3883-8906/ 99706-0911

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

ALUGO kitnet mobili-
ada/ 1 vaga auto/ fixo 
ou temporada/ Martim 
Sá (12) 3882-1083/ 
98842-0002/ 99672-
0020

VD Estrela D’alva 
casa nova escr. def/ 
2 dor. sendo 1 suíte/ 
sala/ coz/ wc/ gar/ a.s./ 
280.000,00/ 98240-
5545



Noroeste News - Classificados - 13 - 14 de março de 2019



- 10 -Noroeste News - Classificados - 14 - 14 de março de 2019

 Guia de Compras e Classificados

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

ALUGA-SE Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao 

quintal do Zequinha, R$900,00 
1 dorm, sala, coz., área de 

serviço. (água, IPTU e 
condomínio incluso), piscina e 
garagem. Tel.: (12) 3883-2665 / 

(12) 98127-1333

APM da EE “Colônia dos Pescadores”
Av Sergipe, 905 – Indaiá – Caraguatatuba, SP

EDITAL DE LICITAÇÃO - CANTINA ESCOLAR - 2019

Interessado: APM da EE Colônia dos Pescadores
Modalidade: Melhor Oferta
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de 
Lanchonete/Cantina nas
dependências da EE Colônia dos Pescadores, em Caraguatatuba.
A Diretora Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Colônia dos Pescadores, situada à Av Sergipe, 905 Indaiá, Caraguatatuba/
SP, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração 
dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interes-
sados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, na sec-
retaria da escola, nos dias 28 de março a 01 de abril de 2019, das 8h às 17h 
com a equipe gestora da escola, mediante a comprovação do recolhimento 
de R$ 53,06 (Cinquenta e três Reais e seis centavos), correspondente a 2 
(duas) UFESP`s, em nome da Associação de Pais e Mestres da EE. Colô-
nia dos Pescadores, junto ao Banco do Brasil-001, agência nº 1741-8 conta 
corrente nº 40.0998, sem devolução posterior.
As propostas, bem como toda a documentação, deverão ser encaminhadas 
para o mesmo endereço, em envelopes lacrados até o dia 16 de abril de 
2019, às 16h, A abertura dos envelopes será em seção pública no dia 16 de 
abril de 2019, às 17h, nas dependências da Escola, pela Comissão Julga-
dora designada pela Diretora Executiva da APM. A divulgação do resultado 
ocorrerá no dia 19 de abril de 2019, às 9h, nas dependências da escola.
Caraguatatuba, 14 de março de 2019.

Suziany Gomes Bisachi
Diretora Executiva da APM

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 her-
deiros 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, descon-
hecidos, 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 le-
gitimos 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 Caraguatatuba/SP, este imóvel não se encon-
tra 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 considera-
do 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 03 de outubro de 2018. X

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.X

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

VD 150.000,00 
Poiares casa 2 dor/ s/ 
c/ wc/ gar/ ac. carro c/
parte pagto/ escr. def/ 
98240-5545

VD ótimo apto. com 
vista a 60m da Mar-
tim e Prainha/ só R$ 
385 mil/ Facilito/ (11) 
98353-3000
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Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

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

Fone: 974040022 e 
997299981

BRUNA GAUCHA – 19 anos, loira dos 
olhos azuis, branquinha, completa, nova 

na cidade, carinhosa. Com local bem 
discreto. Aceito Cartão. (12) 99106-7728 

(12) 98163-8999

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

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 

MILENA – mulata a única, 19 anos, 
morena jambo, linda, capa de 
revista, modelo em SP, recém 

chegada em Caraguá. Aguardo
 vocês.  (12) 98146-5287 

CAROL – 18 nos, morena, magrinha, tudo 
durinho, nova na cidade. Com local 
discreto. Atendimento diferenciado. 

Aceito cartão. (12) 99106-7728
 (12) 98163-8999

ALUGO quartos no 
Centro a partir de R$ 
280,00 mensal e diária 
(12) 98131-3695 whats/ 
99600-5385

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

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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

Delivery


