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 O Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) cobrou 
das autoridades do município maiores cuidados com o bairro Pontal Santa Ma-
rina e região. Em reunião com moradores, foram relatados alguns problemas 
que a comunidade vem enfrentando, como o abandono da Praça do Contorno e 
a drenagem nas ruas. “Fui procurado por munícipes que pediram ajuda para a 
conclusão da obra na praça, que já era para estar finalizada e sendo desfrutada 
pela comunidade. É preciso respeito com o dinheiro público e principalmente ao 
contribuinte, que exige e merece as melhorias pretendidas”, disse o Vereador, 
que falou também sobre as obras de drenagem. “Quando conversei com o Pres-
idente da Associação dos Moradores do Bairro, Erick Minoti, ele nos revelou 
que foi prometida a drenagem nas vias do Pontal, mas até agora as obras nem 
foram iniciadas. Não podemos aceitar esse descaso com o bairro, que será ol-
hado com muita atenção por nós”, finalizou Fernando Cuiu.

Vereador Fernando Cuiu pede atenção ao Pontal Santa Marina

Caraguá assina contrato 
com a Vunesp para 

realizar concurso público 
que cria a Guarda Municipal 
Associação Acolhimento 
Fraterno Caiçara - “AFC”

Prefeitura e MPF discutem 
projetos que beneficiam 

Comunidades Tradicionais 
em Ilhabela

Guarda Civil Municipal de 
Ubatuba adquire novos 

equipamentos e armamento
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Bolsonaro, cale a boca!
Tenho me abstido de tecer co-

mentários sobre o governo Bolsonaro 
por motivos óbvios. Primeiro por res-
peitar a vontade da maioria. Segundo 
por entender que mesmo não concor-
dando com os resultados das urnas, 
o mais importante é torcer para que 
o Brasil de certo e que possamos ca-
minhar para o que em minha juventu-
de chamávamos de “Brasil o País do 
Futuro”. E em terceiro por não querer 
participar dessa divisão insana que tem 
norteado a disputa improdutiva entre 
direita e esquerda.

Passados oito meses do novo 
governo e diante dos últimos aconteci-
mentos não posso me calar e devo dei-
xar claro que se trata de minha opinião 
e não reflete a posição de nosso jornal, 
muito menos de discutir ideologia polí-
tica e sim de abordar fatos que me cau-
sam indignação.

Passadas as disputas políticas, 
próprias de uma eleição, em minha 
opinião a primeira atitude de um líder 
governante é o de pôr de lado estas 
disputas e unir o País em uníssono em 
busca da construção de um Brasil forte 
e justo para todos.

Infelizmente não foi isso que 
aconteceu. O atual presidente, desde 
os seus primeiros atos, acirrou essas 
disputas e de forma absurda, continuou 
a agredir seus opositores com ataques 
constantes à esquerda e a seus adeptos. 
Sob o argumento de combater a cor-
rupção e de querer implantar uma nova 
política, perseguiu pessoas e em um 
momento de relevância, para implan-
tar reformas importantes para nossa 
economia, por vezes, brigando com o 
Congresso, mais prejudicou do que co-
laborou para a reforma da previdência.

Falando o que pensa, sem refle-
tir nas consequências, criou problemas 
desnecessários, com vários segmentos 
de nossa sociedade e com outros paí-
ses, o que tem denegrido a imagem de 
nosso Brasil com destaques constantes 
na imprensa internacional.

Sem me esforçar muito, posso 
lembrar de vários atritos que criou:

Com os estudantes, com as uni-

versidades, com os professores, com a 
imprensa, com os artistas, com o INPE, 
com o IBGE, com a Polícia Federal, 
com a Receita Federal, com os audi-
tores da Receita Federal, com os Nor-
destinos, com os povos indígenas, com 
o IBAMA, com as ONGS, com a Ale-
manha, com a Noruega, com o mundo 
Árabe e com a Argentina. Tudo isso em 
apenas oito meses de governo.

Hoje, dia 23 de agosto, somos 
manchete em todos os grandes jornais 
do mundo com os problemas da Ama-
zônia, que foram acirrados por suas 
declarações e que como consequência 
aumentou o desmatamento e as quei-
madas.

O Presidente Frances, Emmanuel 
Macron, disse ontem que a situação da 
Amazônia é uma crise internacional e 
quer levar o assunto a reunião do G7. 
Que vergonha!

Acabo de ouvir a notícia que a 
Irlanda declara que não assinará um 
acordo com o Merco Sul se o Brasil 
não mudar sua política ambiental.

Seus comentários fizeram com 
que perdêssemos o financiamento 
vindo da Alemanha e da Noruega que 
objetivavam apenas a preservação da 
floresta Amazônica. Chegou a dizer 
que para preservamos o meio ambiente 
o melhor seria fazermos cocô dia sim 
dia não.

O pior que quando criticado 
sempre arruma um jeito de culpar al-
guém como agora, insinuando que as 
queimadas são produzidas pelas ONGS 
de ambientalistas que mamavam no di-
nheiro que vinha destes países. 

Sua agenda nestes oito meses 
tem sido: pela manhã falar uma bestei-
ra, a tarde desmentir a besteira e a noite 
justificar a besteira que falou.

Isso tudo sem considerar o fato 
de tentar fazer de seu filho embaixador 
nos Estados Unidos, em um ato típico 
de Nepotismo. Para um renomado jor-
nalista ele sofre de “Filhotismo”.

 Não sei até quando isso vai 
perdurar, mas o que posso dizer é que 
se ele pretende terminar seu mandato, o 
melhor seria “calar a boca”. 

Associação Acolhimento 
Fraterno Caiçara - “AFC”

Um grupo de cidadãos benemerentes do Litoral Norte de 
São Paulo está se reunindo com a proposta de prestar acolhi-
mento e assistência aos pacientes e acompanhantes do Hospital 
Regional.

O objetivo maior é atenuar o sofrimento dessas pessoas 
que por muitas vezes passam por dificuldades com alojamento, 
transporte e alimentação, uma vez que que além do sofrimento 
pela doença tenham que permanecer em Caraguatatuba por pe-
ríodos incertos.

As reuniões já acontecem há meses com o objetivo de co-
lher propostas, bem como tem buscado a experiência de grupos 
de outras cidades onde esse tipo de atendimento já é prestado, 
como por exemplo do Projeto “Mãos que Acolhem” da cidade de 
São Sebastião.

Das várias propostas em discussão, uma das mais atra-
entes é a de levar também a alegria e o consolo aos próprios 
pacientes, como os “Doutores da Alegria/Sorriso” exemplos que já 
acumulam resultados fantásticos em outras localidades.

O grupo pretende dar identidade jurídica ao trabalho e 
convoca a participação de pessoas e organizações que pratiquem 
a filantropia como Rotary, Lions, Maçonaria, Religiões e outras.

Para mais informações entrar em contato com o Coorde-
nador da Comissão Organizadora: Sr. João Fernando Lopes, pelo 
fone/whatssap -12 98167-1521.

Mais informações no site http://www.saudeforcaeuniao.com.br

Empresa lança primeiro app para 
encontrar fontes de imprensa

Empresa paulistana 
lança primeiro app total-
mente gratuito voltado para 
jornalistas. O objetivo? Faci-
litar a busca de fontes de im-
prensa. Hoje, já são mais de 
2 mil empresas ou profissio-
nais de mais de 30 segmen-
tos cadastrados, que podem 
ser contatados diretamente 
pelo aplicativo, otimizando o 
tempo das redações.

Eduardo Rocha, CEO 
da Press Manager, expli-
ca: “com o Press Voice, os 
repórteres podem acessar 
gratuitamente releases das 
editorias do seu interesse, 
procurar e solicitar especia-
listas, fotos, novas sugestões 
de pautas online e muito 
mais”. O número de clientes 
cresce cerca de 20% ao mês 
e o app está disponível para 
iOS e Android.

Do lado dos assesso-

res, o papel da empresa é o 
de oferecer oportunidades: 
“na nossa plataforma de ges-
tão, os assessores e agências 
conseguem organizar e oti-
mizar o trabalho e, também, 
cadastrar fontes, que serão 
acessadas pelos jornalistas 
pelo Press Voice”, lembra 
Eduardo.

Graças ao Press Voice 
e ao lançamento da versão 
para celulares da plataforma 
completa de gestão que a 
empresa oferece, hoje, mais 

de 1500 clientes, o primeiro 
semestre de 2019 teve ba-
lanço positivo para a Press 
Manager. Com o foco na 
interação entre jornalistas 
e assessores, o trabalho da 
empresa amplia qualidade e 
segurança de dados para um 
mercado em constante adap-
tação. Com os últimos lança-
mentos, a empresa deve tri-
plicar de tamanho até o final 
do ano.

Saiba mais: https://
www.pressmanager.com.br/
pressvoice/
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2º Empreenda Caraguatatuba arrecada 

460 cestas básicas com inscrições 
de expositores 

Os expositores sele-
cionados para o Empreenda 
Caraguatatuba 2019 entrega-
ram as cinco cestas básicas, 
exigidas como contribuição 
para participar do evento. 
Ao todo 460 cestas básicas, 
com no mínimo 20 itens de 
diversos gêneros alimentí-
cios cada, serão doadas para 
o Fundo Social da Solidarie-
dade de Caraguatatuba, que 
ficará responsável pela dis-
tribuição.

A Prefeitura de Cara-
guatatuba promove a maior 
feira de empreendedorismo 
do Litoral Norte entre os dias 
18 e 22 de setembro, das 14h, 
às 21h, na Praça da Cultura, 
no Centro.

Em 2019, a organiza-
ção ofertou 76 estandes com 
4x4m para empresas do mu-
nicípio de Caraguatatuba e 
outros 10 para firmas da RM/
Vale. Os estandes vão contar 
com energia elétrica e cone-
xão à internet, ficando a car-
go do expositor a estilização, 
decoração e criação da iden-
tidade visual do espaço, com 
sinalização bilíngue em Lín-
guas Inglesa e Portuguesa.

Também foram sele-
cionadas seis empresas do 
segmento de alimentação 

para o Empreenda Caragua-
tatuba 2019, além de três 
vagas, sorteadas entre os 
participantes do 14º Festi-
val Gastronômico Caraguá 
a Gosto (realizado de 1º de 
agosto a 8 de setembro). 
Além dos espaços, a Pre-
feitura Municipal fornecerá 
energia elétrica, iluminação, 
água, esgoto e conexão à in-
ternet.

A Secretaria de Plane-
jamento Estratégico e Desen-
volvimento fica na Av. Frei 
Pacífico Wagner, nº 163, piso 
Superior – Centro. O horário 
de atendimento ao público é 
das 9h às 16h30. Mais infor-
mações pelos telefones (12) 
3897-1101 e (12)  99779-

1638; ou pelos e-mails pla-
nejamento@caraguatatuba.
sp.gov.br e contato@empre-
endacaraguatatuba.com.br.

Palestras
As inscrições gratui-

tas para palestras, rodadas 
de negócios e oficinas (vagas 
limitadas) são realizadas no 
site www.empreendacaca-
guatatuba.com.br.  A abertura 
oficial do Empreenda Cara-
guatatuba será no dia 18 de 
setembro (quarta-feira), às 
14h, na Praça da Cultura, no 

Centro.  Em seguida, às 15h, 
no Auditório 1, a palestra 
“Caraguatatuba e seus Po-
tenciais de Negócios”, com o 
prefeito Aguilar Junior, mar-
ca o início do ciclo de ativi-
dades da feira.

Além do prefeito, 
também ministram palestras 
nos cinco dias de evento, 
nomes como Laura Barbo-
sa (analista de importações 
da Investe SP), Geraldo de 
Assunção Júnior (especia-
lista em programação neu-
rolinguística), Igor da Guia 
Rosa (engenheiro da UTG-
CA Monteiro Lobato), Hen-
rique Nunweiler (fundador 
das franquias Desbravadores 
Airsoft e Action VR de jo-
gos de diversão), Guilherme 
de Almeida Rosa (diretor da 
ABRH/SP – Regional Vale 
do Paraíba e supervisor do 
CIEE de São José dos Cam-
pos), Maurício Tomé (admi-
nistrador de empresas, ins-
trutor MasterMind Lince e 
diretor Distrital Vale do Para-
íba na empresa Master Mind 
Treinamentos de Alta Perfor-
mance), Érika Stancolovich 
(CEO do Instituto Stanco-
lovich, doutora em Psicaná-
lise e Oficial da Reserva de 
2ª classe da Força Aérea 
Brasileira), Cezar Scarpato 
(arquiteto e urbanista, com 
certificação internacional 
em edificações sustentáveis 
– selo verde) e Luiz Otávio 
Cristo Cabral (formado em 
Aviation Science pela Nor-
th Shore Community Col-
lege (Massachussets, EUA) 
e Transporte Aéreo pela 
Universidade de Guarulhos 
(UNG), instrutor de voo e 
diretor da Charlie 0, empresa 
de consultoria em treinamen-
tos aeronáuticos).

Caraguatatuba abrirá inscrições para 
curso de Manutenção Residencial 

O Fundo Social de 
Caraguatatuba abre inscri-
ções para mais uma oportu-
nidade de qualificação pro-
fissional em parceria com o 
Senai. O curso de Manuten-
ção Residencial tem como 
objetivo a inserção no mer-
cado de trabalho com uma 
grade curricular com foco na 
profissionalização e geração 
de renda.

As inscrições se-
rão realizadas nos dias 28 
e 29 de agosto, das 8h30 às 
16h30, na sede do Fundo So-
cial, no Centro. Os interessa-
dos devem levar originais e 
cópias dos documentos pes-
soais (RG, Título de Eleitor 
e comprovante de endereço). 
Podem participar homens 
e mulheres com mais de 18 

anos de idade.
Serão disponibiliza-

das 16 vagas. Após a tria-
gem, havendo um número 
maior de inscritos, poderá 
ser realizado sorteio.

As aulas iniciam no 
dia 9 de setembro, das 13h30 
às 22h, com carga horária de 
80 horas. A grade curricular 
inclui temas como Segurança 
e Normatização, Fundamen-
tos em Eletricidade, Tecno-
logia das conexões elétricas, 
Circuitos e Diagramas, além 
de disciplinas teóricas e prá-

ticas, importantíssimas para 
a profissionalização e o mer-
cado de trabalho.

A equipe do Fundo 
Social reforça que apenas 
pessoas interessadas em in-
gressar no mercado de tra-
balho façam a inscrição, pois 
o curso aborda técnicas pro-
fissionais e não apenas para 
conhecimento doméstico.

O Fundo Social fica 
localizado na Rua José Da-
mazo dos Santos, 39 – Cen-
tro (próximo ao banco San-
tander).

Descontos de juros de multas do REFIS 
da Prefeitura de Caraguatatuba 
terminam na próxima semana 

O prazo para os con-
tribuintes quitarem seus dé-
bitos com a Prefeitura de 
Caraguatatuba encerra no 
dia 30 de agosto (sexta-fei-
ra). Os interessados devem 
requerer a anistia de multas e 
juros na Área de Dívida Ati-
va da Secretaria da Fazenda, 
das 9h às 16h30, no Paço 
Municipal, no Centro. O be-
nefício integra o Programa 
de Recuperação Fiscal (RE-
FIS/LC 75/2019).

Iniciado no dia 1º de 
agosto, o REFIS dispensa a 
incidência de juros e multas 
para contribuintes com dé-
bitos de tributos municipais, 
anteriores a 31 de dezembro 
de 2018.

Ao todo, 5.288 aten-
dimentos foram registra-
dos no período da anistia 
até a sexta-feira (16/08).  O 
valor arrecadado para os 
cofres municipais totaliza 
R$ 5.688.953,14 até o mo-
mento. Desse montante, R$ 
3.692.545,60 correspondem 
às guias quitadas à vista no 
REFIS, R$ 825.141,73 aos 
parcelamentos da anistia e 
R$ 1.171.265,81 estão rela-
cionados aos parcelamentos 

comuns (60x).
Os descontos va-

riam conforme a forma de 
pagamento escolhida pelo 
cidadão, cota única ou parce-
lamento. Por exemplo, des-
conto de 100% do valor de 
juros e multa no pagamento 
em cota única; 80% para pa-
gamento em até três parcelas 
mensais iguais; e 70% do va-
lor de juros e multa para pa-
gamento em até seis parcelas 
mensais iguais.

A falta de pagamen-
to de três parcelas, conse-
cutivas ou não, nos prazos 
fixados ou atraso superior a 
três meses, importará na ca-
ducidade e cancelamento do 
benefício e da dispensa das 
penalidades moratórias, vol-
tando a incidir sobre o débito 
as consequências da mora. 
Em qualquer modalidade de 
parcelamento, em hipótese 
alguma a parcela poderá ser 
inferior a 10 VRM’s (Valor 
de Referência do Município/ 
1 VRM= R$ 3,48).

Os honorários ad-
vocatícios (sucumbências), 
devidos em razão dos débi-
tos ajuizados, no valor cor-
respondente a 10% do mon-

tante executado ou definido 
judicialmente, serão pagos 
integralmente, sem qual-
quer desconto, da seguinte 
forma: à vista, na hipótese 
de o contribuinte optar pelo 
pagamento de cota única da 
dívida; e em três vezes, na 
hipótese de o contribuinte 
optar pelo pagamento parce-
lado (três ou seis vezes).

Atualmente a dívida 
ativa da Prefeitura de Cara-
guatatuba gira em torno de 
R$ 831,830 milhões, relati-
vos a 30.691 cadastros de-
vedores. O prazo do REFIS 
poderá ser prorrogado uma 
única vez, por meio de De-
creto do Poder Executivo.

A Área de Dívida Ati-
va da Secretaria da Fazenda 
fica no Paço Municipal, lo-
calizado na Rua Luiz Pas-
sos Júnior, 50 – Centro. O 
atendimento ao público é das 
9h às 16h30. Os telefones 
de contatos são (12) 3897-
8182/8166/8222. Outras in-
formações também podem 
ser obtidas pelo e-mail divi-
daativa.fazenda@caraguata-
tuba.sp.gov.br ou no What-
sApp (12) 99755-2601.
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Prefeitura e MPF discutem projetos 
que beneficiam Comunidades Tradicionais 

em Ilhabela
A sala de reuniões 

da Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano, 
Obras e Habitação, lotada 
no prédio do Paço Munici-
pal, no Perequê, foi palco, 
na semana passada, para 
reunião sobre a execução 
de melhorias nas 18 Co-
munidades Tradicionais do 
arquipélago, objetivando o 
melhor andamento dos tra-
balhos.

Representantes da 
Comissão Técnica das Co-
munidades Tradicionais 
(CTCT), secretários muni-
cipais, integrantes do Poder 
Legislativo e Ministério Pú-
blico Federal (MPF) discu-
tiram sobre a situação atual 
das melhorias, que tem em 
andamento a reforma e am-
pliação da escola com sala 
para a Secretaria de Saúde, 
na praia da Fome; recupe-
ração de passarela sobre 
córrego, em Castelhanos; 
cadastramento para o pro-
grama “Morar Melhor”; 
construção das cinco pri-
meiras “Casas Caiçaras”, 
nas Ilhas de Búzios e Vitó-
ria e no Saco do Sombrio, 
além do Plano Municipal 
de Saneamento e Projetos 
para todas as comunidades.

A procuradora do 
MPF, Maria Capucci, tam-
bém foi informada sobre 
as obras já finalizadas. 
Destacam-se o estaciona-
mento e prédio administra-
tivo da Estrada Parque de 
Castelhanos; construção de 
guaritas para trilhas no Bo-

nete e Canto do Ribeirão; 
construção de passarela so-
bre córrego entre as praias 
Mansa e Vermelha; refor-
ma e ampliação da escola 
com sala para a Secretaria 
de Saúde e iluminação fo-
tovoltaica da escadaria e 
acessos na Ilha da Vitória; 
execução de deck, praça e 
espaço comunitário na Ser-
raria e muitos outros.

Há ainda dez futuras 
obras encaminhadas para 
licitação, oito em processo 
de montagem para licita-
ção, três projetos em pre-
paro e outros sete sendo 
estudados.

Com relação aos 
programas “Morar Melhor” 
– que autoriza a Prefeitura 
a conceder ajuda de cus-
to visando a melhoria das 
habitações populares em 
Comunidades Tradicionais, 
por meio de execução de 
projeto, assessoria técnica, 
quantificação dos serviços 
e fornecimento de materiais 
– e “Casa Caiçara” – que 
autoriza a Administração 
construir e doar moradias 
para famílias caiçaras de 

baixa renda, a procurado-
ra se mostrou animada e 
reforçou a necessidade de 
participação dos moradores 
das próprias comunidades 
como fiscalizadores.

A reunião foi con-
duzida pelo arquiteto da 
Prefeitura e presidente da 
CTCT, Julio Secco, que 
ao final entregou ao MPF 
documentos sobre o anda-
mento das benfeitorias nos 
prédios públicos da Comu-
nidade do Bonete.

Em breve será agen-
dado um encontro com re-
presentantes de todas as 
comunidades para o segui-
mento dos projetos.

Estiveram presen-
tes, além de Secco e Maria 
Capucci, os secretários Ed-
valdo Anizio da Silva (Ad-
ministração) e Rogério de 
Lucca (Planejamento Ur-
bano, Obras e Habitação), 
além de Carlos Augusto de 
Souza (adjunto de Planeja-
mento Urbano, Obras e Ha-
bitação), demais represen-
tantes da Prefeitura, além 
de alguns vereadores. 

Suspeitos de tortura e 
assassinato são presos 

em Ubatuba
 Dois homens foram 
presos na sexta-feira (23/08) 
suspeitos de torturar e matar 
uma mulher, cujo corpo foi 
encontrado em um barranco na 
Rodovia Oswaldo Cruz.
 Segundo a Polícia 
Civil, o crime aconteceu no 
domingo (18/08), e o corpo 
encontrado na altura do km 82, 
estava com os pés e as mãos 
amarrados e com um lençol e 
uma corda no pescoço.
 Ainda segundo a 
polícia, a mulher que tinha 39 
anos, foi torturada e executada, 
tendo como motivação dívida 
de drogas. Na casa de um dos 
suspeitos foram encontrados 
objetos de tortura, entorpe-
centes, embalagens usadas no 
preparo de drogas e uma lista 
de pessoas ligadas ao crime. 
Outros dois suspeitos se encon-
tram foragidos.

Homem é morto a tiros 
em Ubatuba

 Um homem de 45 
anos foi assassinado na noite 
de segunda-feira (19/08), no 
bairro Marafunda.
 Segundo a PM, o ho-
mem estava em um bar quando 
foi alvejado por quatro disparos 
de arma de fogo. O SAMUfoi 
acionado, mas a vítima não re-
sistiu aos ferimentos e faleceu 

no local. Ele não tinha passa-
gem pela polícia.

Homem é assassinado em 
Caraguatatuba

 Um homem de 44 
anos foi encontrado sem vida 
próximo a uma vala no bairro 
Massaguaçu, na noite de sexta-
-feira (23/08).
 A vítima atingida por 
tiros de arma de fogo, usava 
bermuda e camiseta e foi levada 
para o IML da cidade. A Polícia 
Civil irá investigar o caso.

Mais de 60 pedras de 
crack são apreendidas em 

Ubatuba
 A Polícia Militar em 
patrulhamento no bairro Parque 
dos Ministérios, prendeu na 
manhã de terça-feira (23/08), 
um jovem de 22 anos, que ten-
tou fugir ao perceber a presença 
da viatura.
 Com o rapaz foram 
apreendidos 120 ependorfs de 
cocaína, 62 pedras de crack e 
R$ 163,00.

Força Tática prende 
homem após roubo em 

São Sebastião
 Um homem foi deti-
do na madrugada de segunda-
-feira (26/08), no bairro Canto 
do Mar. 
 Segundo a Polícia, 
após receber denúncia de rou-
bo, uma equipe da Força Tática 

da Polícia Militar se dirigiu ao 
local e localizou o indivíduo 
que tinha em seu poder cinco 
aparelhos celulares, algumas 
correntes e R$ 811,00.
 O homem além de 
confessar o roubo, ainda indi-
cou o local onde havia dispen-
sado a arma utilizada no crime. 

Polícia Ambiental realiza 
prisões em S. Sebastião

 Dois homens foram 
detidos na manhã do sábado 
(24/08) em São Sebastião por 
posse ilegal de armas e por 
manter espécies de aves silves-
tres em cativeiro e também em 
condições de maus-tratos.
 A dupla foi encontra-
da em uma cabana usada por 
caçadores no Parque Estadual 
da Serra do Mar. No local fo-
ram achadas duas espingardas, 
36 munições de vários calibres, 
além de uma gaiola com uma 
ave Bico de Pimenta, utilizada 
para atrair outras aves para ar-
madilhas.
 Na casa de um dos 
suspeitos, a polícia encontrou 
mais duas espingardas, 73 mu-
nições, quatro espingardas de 
pressão e 22 aves silvestres 
mantidas de forma ilegal em 
cativeiro.
 Cada um deles pagou 
R$ 4 mil de fiança e foram li-
bertados. As multas aplicadas 
aos dois pelos crimes ambien-
tais somam R$ 81,5 mil.
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-06- Sandra Ghetti 
comemorou  

seu aniversário 
em alto astral, 
na presença 
dos amigos e 
familiares. A 

festa rolou até 
altas horas, 
com muita 
animação. 

Felicidades!!!

Ingressos para o Miss Ilhabela 2019
 já estão à venda

Os ingressos para 
assistir de pertinho o maior 
concurso de beleza, simpatia 
e personalidade do arquipé-
lago, o Miss Ilhabela 2019, já 
estão disponíveis para ven-
da. O concurso conta com o 
apoio da Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Planejamen-
to e Gestão Estratégica (Fun-
do Social de Solidariedade), 
e faz parte de uma série de 
acontecimentos em comemo-
ração aos 214 anos da cidade 
(3 de setembro).

Cada ingresso cus-
ta R$ 20,00 mais um quilo 
de alimento não perecível e 
pode ser comprado nas lojas 
Bella Donna Atelier, Comer-
cial da Ilha e Viração Bouti-
que. A exemplo do ano pas-
sado, a renda arrecada com a 
venda será destinada ao Fun-
do Social de Solidariedade 
de Ilhabela.

O evento será reali-
zado na próxima sexta-feira 
(30), a partir das 21h, no Es-
porte Clube Ilhabela, na Vila. 
12 finalistas disputarão a co-

roa e faixa mais cobiçadas do 
arquipélago.

Geovanna Pereira 
(17), Júlia Alavarce (17), Jú-
lia Telles (19), Kailane Vieira 
(16), Larissa Mendes (17), 
Lívia Almeida (17), Ludmilla 
Vieira (18), Rafaela Correia 
(17), Rhaissa Moura (18), 
Thaís Garcia (17), Thayná 
Sena (23) e Thuany Cordeiro 
(21) foram as escolhidas pe-
los jurados em seletiva.

Kaissa Pereira, atual 
Miss Ilhabela, estará pre-
sente no evento e passará 
as tradicionais faixa e coroa 
para a nova miss, que será 
definida pelas seguintes ju-
radas: Aline Fernanda, Prin-
cesa Plus Size Litoral Norte 

e Princesa Plus Size Vale do 
Paraíba 2018; Fernanda Bar-
bosa, representante da Bella 
Donna Atelier; Regina Jesus, 
representante da loja Viração 
Boutique e Rosely Andrade, 
do salão Belíssima.

As três primeiras co-
locadas receberão prêmios 
em dinheiro.

O agito ficará por 
conta da banda Novo Esti-
lo, que já está na estrada há 
18 anos, e tem vasta expe-
riência em eventos como o 
Miss Ilhabela. Musicalidade 
e versatilidade são algumas 
das principais características 
do conjunto musical que pro-
mete um repertório eclético, 
com ritmos contagiantes.

Guarda Civil Municipal de Ubatuba adquire 
novos equipamentos e armamento

Na manhã de quarta-
-feira, 21, o prefeito Délcio 
Sato (PSD) compareceu à 
sede da Guarda Civil Muni-
cipal de Ubatuba (GCM), no 
Perequê-Açu, para a entrega 
dos novos equipamentos e 
armamento adquiridos para a 
corporação.

Além da entrega dos 
três novos veículos tipo 
SUV, já providos de rádio, 
giroflex e grafismo em va-
lor estimado de quase R$400 
mil, na ocasião do aniversá-
rio de 25 anos da instituição 
no mês de junho deste ano, 
foram adquiridos novos uni-
formes, que, segundo o co-
mandante da GCM, inspetor 
Almir Rogério Feliciano de 
Moura, são compostos por 
um material mais resistente e 
oferecem um maior conforto 
ao guarda, e, ainda, de arma-
mento moderno – com 40 
pistolas Taurus semiautomá-
ticas, calibre .380, TH Hu-
mer – o que há de mais novo 
no mercado com esse calibre. 

Só neste ano, o 
investimento foi 
cerca de R$ 1,4 
milhão, prove-
nientes de recur-
sos próprios.

“O guar-
da tem que estar 
bem preparado e bem equi-
pado para oferecer segurança 
ao cidadão”, complementou 
o comandante.

O secretário de Segu-
rança Pública de Ubatuba, 
Major Rubens Martins Fran-
co Jr, agradeceu o prefeito 
Sato pela sensibilidade pe-
rante a pasta. “Nós sabemos 
que a segurança pública é um 
dever do estado, mas o pre-
feito faz um alto investimen-
to em uniformes, armas, bas-
tões, coldres, coletes, além 
de móveis para o prédio da 
GCM, a fim de oferecer ao 
guarda a tranquilidade para 
exercer sua função”, expli-
cou.

Franco ainda acres-
centou que devem ser entre-

gues outros materiais, como 
munições, 12 armas de cho-
que e spray espargidor de gás 
lacrimogêneo – armas con-
sideradas não letais. “Tudo 
isso para beneficiar não só 
os moradores, mas, também, 
turistas e veranistas que nos 
visitam”, acrescentou.

O prefeito reconhe-
ceu que esses são requisitos 
básicos para a segurança pú-
blica do município

“Temos a 27ª cida-
de mais segura. A nossa se-
gurança pública, não tenho 
dúvida, está em boas mãos. 
Agradeço aos responsáveis e 
a todo o efetivo. Vamos em 
frente, trabalhando em favor 
da população”, enalteceu 
Sato.
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Caraguá assina contrato com a 
Vunesp para realizar concurso público 

que cria a Guarda Municipal 
A Prefeitura de Cara-

guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Administração, 
assinou na última semana o 
contrato de prestação de ser-
viços com a Fundação para 
o Vestibular da Universida-
de Estadual Paulista (Vu-
nesp) para a realização do 
concurso público que cria a 
Guarda Civil Municipal (Lei 
nº 2.482, de 25 de junho de 
2019).

A expectativa é de 
que o edital seja finalizado 
em setembro para publicação 
e início das inscrições.

A Vunesp é uma fun-
dação que tem realizado di-
versos concursos públicos no 
Brasil em diversas áreas. É 
conhecida pela lisura e trans-
parência em seus processos 
seletivos.

A lei aprovada na Câ-
mara em junho prevê uma 
Guarda Municipal com até 
100 servidores de carreira. 
Inicialmente, a Prefeitura 
pretende iniciar os trabalhos 
da corporação com 70 guar-
das civis (homens ou mulhe-
res).

Serão requisitos bá-
sicos para o cargo público 
de Guarda Civil Municipal 

ter nacionalidade brasileira; 
gozar dos direitos políticos; 
quitação com as obrigações 
militares e eleitorais; nível 
médio completo de escola-
ridade; idade mínima de 18 
anos; aptidão física, psico-
lógica e mental; idoneidade 
moral comprovada por in-
vestigação social e certidões 
expedidas perante o Poder 
Judiciário estadual e fede-
ral; possuir, no mínimo, 1.65 
metros de altura, quando o 
candidato for do sexo mas-
culino, e 1.55 metros de altu-
ra, quando a candidata for do 
sexo feminino; possuir CNH 
para condução de veículos 
de categoria “A” e “B”. Se-
rão reservados 10% de vagas 
de cada concurso para o sexo 
feminino.

O concurso público 

será realizado em duas fases 
eliminatórias: a fase de pro-
vas; e a fase de frequência, 
aproveitamento e aprovação 
em curso de formação de 
Guardas Municipais.

Os candidatos apro-
vados na primeira fase serão 
matriculados em número 
equivalente ao de cargos va-
gos colocados em concurso, 
iniciando-se o exercício no 
curso de formação.

Durante a realização 
do curso, os candidatos re-
ceberão a denominação de 
“Aluno Guarda” e receberão 
exclusivamente uma ajuda 
de custo, no valor mensal de 
R$ 1,2 mil, não se configu-
rando nesse período qual-
quer relação de trabalho com 
a Administração Municipal.

Prefeitura autoriza início de construção 
de nova ponte no Poço da Anta 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Obras Públi-
cas, assinou ordem de ser-
viço para o início das obras 
de construção de uma nova 
ponte de acesso ao bairro do 
Poço da Anta, Região Sul da 
cidade.

A intervenção é uma 
antiga reivindicação de mo-
radores. Segundo relatos, 
a atual estrutura é baixa e 
quando chove provoca trans-
bordamento das águas do rio 
que corta o bairro.

O Poço da Anta já 
recebeu melhorias em abril 

deste ano pela atual gestão, 
como a reforma geral do 
Centro de Atendimento ao 
Munícipe (que ganhou sala 
de educação ambiental e dois 
consultórios médicos que 
servem para atendimento de 
pacientes da comunidade). 
Além disso, o bairro também 
ganhou sinal de internet gra-

tuita.

Região Norte
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba também deu 
ordem de serviço para cons-
trução de uma passarela e 
novo passeio no bairro do 
Capricórnio, as margens da 
Rodovia SP-55 (Rodovia 
Rio-Santos).

O objetivo da Prefei-
tura de Caraguatatuba é me-
lhorar o acesso aos bairros da 
Região Norte e dar seguran-
ça para pedestres e ciclistas 
que circulam pelo local.

A primeira fase da 
obra foi entregue em 2017 
com a construção da ponte às 
margens da rodovia, uma ex-
tensão da Avenida Marginal.

Câmara de São Sebastião cria comissão 
para acompanhar demolições e rejeita 
convite a ex-prefeito para explicações

A Câmara Municipal 
de São Sebastião, na sessão 
de terça-feira (21), aprovou 
a criação da comissão provi-
sória para acompanhamento 
de demolições e rejeitou o 
requerimento que convidava 
o ex-prefeito Ernane Prima-
zzi a explanar sobre seu go-
verno. A Prefeitura retirou 
da pauta o projeto de lei que 
reduzia de 5% para 2% o ISS 
de atividades náuticas.

Foi rejeitado por sete 
votos a três o requerimen-
to do vereador Giovani dos 
Santos, o Pixoxó (PSC), 
que convidava o ex-prefeito 
Ernane Primazzi a prestar 
esclarecimentos na Câmara. 
De acordo com o documen-
to, Ernane falaria “sobre re-
alizações do seu governo, a 
fim de elucidar dúvidas per-
tinentes”.

Além do autor Pixo-
xó, somente os vereadores 
Gleivison Gaspar e Onofre 
Neto foram favoráveis. O 

presidente Reinaldinho Mo-
reira e o vereador Ernaninho 
Primazzi (ausente do plená-
rio) não participaram da vo-
tação.

Foi aprovada por una-
nimidade a criação de uma 
Comissão de Representação. 
De acordo com o decreto, 
a finalidade da comissão é 
“acompanhar as notificações 
de demolições e embargos ao 
longo do município”. O pro-
jeto é de autoria do vereador 
Gleivison Gaspar (MDB) e 
demais vereadores.

O decreto define que 
a presidência deve indicar 
os três membros, que terão 
prazo de 60 dias, prorrogá-
vel por igual período, para 
conclusão dos trabalhos. 
Ao final do prazo, a comis-
são deve emitir um parecer, 
“apontando o encaminha-
mento das soluções que de-
vem ser dadas aos problemas 
levantados”.

Projeto devolvido
A Prefeitura de São 

Sebastião solicitou, na tar-
de de terça-feira, a devolu-
ção do projeto de redução 
de imposto para atividades 
ligadas ao setor náutico. A 
proposta baixava de 5% para 
2% a alíquota do ISSQN 
para serviços de: constru-
ção, manutenção e reparação 
de embarcações e estruturas 
flutuantes; e instalação de 
equipamentos que orientam 
navegação.

No ofício, assinado 
pelo prefeito Felipe Augusto, 
não foi apresentada justifica-
tiva para a retirada.

O projeto tramitava 
na Câmara desde o dia 21 de 
maio, e estava incluído na 
pauta de votações da sessão. 
A redução do imposto foi 
tema de uma audiência pú-
blica, realizada pela Prefei-
tura, no dia 14 de junho.

Estrada da Serraria recebe serviços 
de manutenção e drenagem 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públicos 
(Sesep), está utilizando apro-
ximadamente 550 toneladas 
de bica corrida (composto 
de pó de pedra e cascalho) 
para a manutenção da Rua 
Benedito Marcos de Souza, 
ou estrada da Serraria como 
é conhecida pelos munícipes.

A estrada é uma das 
vias que dão acesso ao bairro 
Canta Galo. Segundo usuá-
rios e moradores da região, 
a via não pavimentada apre-
sentava erosões e danifica-
ções causadas pelo tempo, 
oferecendo perigo aos veícu-
los que transitavam por ela.

Para solucionar o 
problema, a Sesep está pre-
parando o solo com rachão, 

que é uma pedra bruta, a fim 
de preparar uma base mais 
consistente e depois inserir 
outra camada, essa de bica 
corrida para tornar o trânsito 
de veículos viável.

Drenagem
Outro serviço que 

também está sendo realiza-
do é a instalação de um novo 
sistema de drenagem. Para 
isso, a Sesep está instalando, 
em três diferentes pontos da 
estrada, uma rede de tubula-

ção. O objetivo é drenar as 
águas pluviais e a água que 
escorre da Serra para que 
não danifiquem a estrada.

No local, a Sesep tra-
balha com 11 funcionários e 
o apoio de uma retroescava-
deira, uma pá carregadeira 
e cinco caminhões trucados 
que fazem o transporte dos 
materiais.

O serviço teve início 
na segunda-feira (26/08) e, 
assim que for concluída ofe-
recerá um trânsito de veícu-
los mais seguro.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“A Amazônia está em 
chamas...  A falta de 
compromisso com 
a verdade é  uma 

patologia crônica!”
Marina Silva

Ivan Pietrovich era um guarda-noturno 
de 48 anos, que trabalhava numa em-
presa alemã especializada na lapidação 
de diamantes. Uma manhã ele contou a 
seu chefe um sonho que tivera na noi-
te anterior: O avião que ele deveria to-
mar dois dias mais tarde, com destino à 
Rússia, sofria um acidente, e em conse-
-quência morriam todos os passageiros. 
O chefe, um jovem executivo dinâmico e 
empreendedor, tinha verdadeiro pânico 
de aviões. Assustado com a informação 
de seu empregado, decidiu cancelar o 
vôo. 

Três dias mais tarde, leu nas manche-
tes dos principais jornais que o Jumbo 
que ele deveria ter tomado caíra ao mar, 
e até o momento não havia notícia de 
sobreviventes. Imediatamente chamou 
o guarda-noturno, mostrou a notícia do 
jornal e agradeceu-lhe efusivamente o 
aviso que lhe salvara a vida. Em segui-
da, sem nenhuma explicação adicional, 
despediu-o da companhia. Ivan não 
compreendeu por que havia sido des-
pedido depois de salvar a vida de seu 
chefe.
Aí vai a pergunta: Por que o Ivan foi des-
pedido?
Resposta: O cara é vigilante noturno, e 
se teve um sonho à noite, é porque es-
tava dormindo em serviço. 

Uma empresa entendeu que estava na 
hora de mudar o estilo de gestão, e con-
tratou um novo gerente geral. Este veio 
determinado a agitar as bases e tornar 

a empresa mais produtiva. No primeiro 
dia, acompanhado dos principais as-
sessores, fez uma inspeção em toda a 
empresa. No armazém, todos estavam 
trabalhando, mas um rapaz novo esta-
va encostado na parede, com as mãos 
no bolso. Vendo uma boa oportunidade 
de demonstrar a sua nova filosofia de 
trabalho, o novo gerente perguntou ao 
rapaz:
— Quanto você ganha por mês?
— Trezentos reais. Por quê?
O administrador tirou R$ 300,00 do bol-
so e os deu ao rapaz, dizendo:
— Aqui está o seu salário deste mês. 

Agora desapareça, e não volte aqui nun-
ca mais!
O rapaz guardou o dinheiro e saiu, con-
forme as ordens recebidas. O gerente, 
enchendo o peito, perguntou ao grupo 
de operários:
— Algum de vocês sabe o que esse tipo 
fazia aqui?
— Sim, Senhor. Veio entregar uma pi-
zza, e estava aguardando o troco. 

A arte de morcegar no trabalho

• Nunca caminhe sem um documento 
nas mãos. Pessoas com documentos 
em uma das mãos parecem funcioná-
rios ocupadíssimos, que se dirigem para 
reuniões importantes. As pessoas de 
mãos vazias parecem que estão se di-
rigindo para a cantina. As pessoas com 
um jornal nas mãos parecem que estão 
se dirigindo para o banheiro.
• Sobretudo, leve algum material para 
casa, isso causa a falsa impressão de 
que você trabalha mais horas do que 
você costuma trabalhar.

• Use o computador, para parecer ocu-
pado. Quando você usa um computa-
dor, parece que está trabalhando, para 
quem observa ocasionalmente. Você 
pode emitir e receber e-mail pessoal, fi-
car no bate-papo ou ter uma explosão, 
sem que isso tenha alguma coisa a ver 
com trabalho.
• Quando sua mesa está bagunçada, 
parece que você está trabalhando du-
ramente. Construa pilhas enormes de 
documentos em torno de seu espaço 

de trabalho. Ao observador, o trabalho 
do ano passado parece o mesmo que o 
trabalho de hoje. É o volume que conta.
• Se você souber que alguém está vindo 
à sua sala, finja que está procurando al-
gum papel.
• Nunca responda a seu telefone se 
você tiver o correio de voz. As pessoas 
não te ligam para te dar nada além de 
mais trabalho.
• Selecione todas as suas chamadas 
através do correio de voz. Se alguém 
deixar uma mensagem do correio de voz 
para você, e se for para trabalho, res-

ponda durante a hora do almoço, quan-
do você sabe que eles não estão lá.
• Você deve estar sempre parecendo 
impaciente e irritado, para dar ao seu 
chefe a impressão de que está realmen-
te ocupado.
• Sempre deixe o escritório mais tarde, 
especialmente se o seu chefe estiver 
por perto.
• Quando estiver indo embora, sempre 
passe na frente da sala do seu chefe.
• Emita e-mails importantes bem tarde 
(por exemplo: 21:35h, 6:00h, etc.) e du-
rante feriados e finais de semana.

• Fale sozinho, quando houver muita 
gente por perto, dando a impressão de 
que você está sob pressão extrema.
• Empilhar documentos em cima da 
mesa não é o bastante. Ponha vários 
livros no chão (os manuais grossos do 
computador são melhores ainda).
• Procure no dicionário palavras difíceis. 
Construa frases com elas, depois use-
-as quando estiver conversando com o 
seu chefe. Lembre-se: ele não tem que 
entender o que você diz, desde que o 
que você diga dê a entender que você 
está certo.
• O mais importante: Não envie isto ao 
seu chefe por engano.

 Este período é favorável para apostar numa mu-
dança radical no visual. Deixe que o sentimento de paixão tome 
conta do seu astral. Acredite nos resultados positivos que virão 
pela frente. Nº da Sorte 10.

 
 Contará com determinação para atingir suas metas 
e uma assinatura de contrato estará favorecida. Com seu pen-
samento positivo, atrairá só coisas boas. Mas seus sentimentos 
podem ficar confusos. Nº da Sorte 20.

 Encare algumas possibilidades de provocar mu-
danças na sua vida. Conseguirá dar fim a um problema com 
um amor do passado. Mantenha seu bom humor e demonstre 
melhor seus sentimentos. Nº da Sorte 07.

 O astral no emprego estará descontraído e 
bastante tranquilo e sua dedicação aos assuntos financeiros 
será bem-vista. Procure usar seu bom-senso caso precise 
fazer julgamentos. Nº da Sorte 33.

 No emprego, procure não competir o tempo todo com 
os colegas nem fique comentando o que acontece na sua vida. 
No amor, este período será de sucesso e o romance contará com 
compreensão. Nº da Sorte 07.

 A dois, fique de olho na sua agressividade. Procure 
proteger seu relacionamento amoroso e evite os desgastes 
emocionais com brigas sem necessidade. Não se envolva em 
discussão. Nº da Sorte 17.

 Cuidado para não falar pelos cotovelos e saiba 
esperar o clima melhorar para  resolver qualquer coisa. 
Aproveite também para pensar sobre seu jeito de agir e não 
tire os pés do chão. Nº da Sorte 39.

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

 Respire fundo, pense direitinho no que pretende 
fazer e mantenha-se sempre confiante. Assim, você conse-
guirá resolver todos os problemas sem precisar se desgastar. 
Nº da Sorte 04.

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

 
 Você viverá momentos de paixão intensa com o 
par e experiências de tirar o fôlego no sexo. Tudo indica que 
vai falar pelos cotovelos, mas receberá ótimas influências dos 
astros. Nº 01.

 Os amigos poderão reclamar da sua falta de 
tempo. Pare de criticar quem ama e conte com as boas 
influências dos astros para colocar o romance nos eixos. Nº 
da Sorte 15.

 Exercícios e caminhadas vão ajudar a manter a saúde 
em dia. A relação com o par estará mais sedutora. No emprego, tenha 
calma, conquiste seu espaço aos poucos e evite a agressividade. Nº 
da Sorte 08.

 Controle os gastos para não passar apuros e esclare-
ça um mal-entendido com paciência. No relacionamento amoroso, 
você terá oportunidade de ficar numa boa com o par. Nº da Sorte 
15.

Peixes - 20/02 à 20/03
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Ubatuba convida para segunda 

audiência sobre saneamento básico
A Prefeitura de Uba-

tuba convida toda a popula-
ção a participar da segunda 
audiência pública sobre a 
revisão do Plano Municipal 
Integrado de Saneamento 
Básico. O encontro será re-
alizado na quinta-feira, 5 de 
setembro, na Câmara Muni-
cipal, que fica na rua Antô-

nio Marques do Vale, 250, 
Silop, em frente ao batalhão 
da Polícia Ambiental.

Na audiência, será 
apresentada a minuta atua-
lizada da revisão do Plano 
Municipal Integrado de Sa-
neamento Básico (PMISB), 
já incorporando as contribui-
ções recebidas desde o dia 10 

de maio de 2019 por e-mail 
e também presencialmente, 
por ocasião da primeira au-
diência pública, realizada em 
03 de junho de 2019. 

O documento atuali-
zado está disponível na pá-
gina da internet da Prefeitura 
de Ubatuba.

Mais de 40 animais são microchipados 
e encaminhados para castração em 
Caraguatatuba no Nova Caraguá I

No último sábado 
(24/08), 42 animais, entre 
cães e gatos, receberam mi-
crochipagem e foram enca-
minhados para castração em 
mais uma Campanha de Cas-
tração, promovida pela Pre-
feitura de Caraguatatuba, por 

meio do Centro de Controle 
de Zoonoses da Secretaria 
de Saúde. Desta vez, a ação 
ocorreu no Residencial Nova 
Caraguá I, no bairro Perequê-
-Mirim, região Sul da cidade.

Todos os encaminha-
mentos para castração foram 

Bairros de Ilhabela recebem reuniões 
sobre o orçamento municipal de 2020

A Prefeitura de Ilha-
bela, por meio da Secretaria 
de Gestão Financeira desen-
volveu um projeto, com o 
objetivo de ter a participação 
mais ativa da população para 
o orçamento de 2020. Duran-
te essa semana, três bairros 
receberão a reunião, que tem 
como objetivo a participação 
popular.

Foram produzidas e 
entregues à população car-
tilhas e questionários, de-
senvolvidos para adultos e 
crianças, os materiais têm 
a finalidade de explicar ao 
munícipe o que é orçamen-
to, quais as regras, as leis e o 
passo a passo da elaboração 
desse planejamento, no qual 
se espera a participação da 
comunidade. 

Para definir as priori-
dades, é preciso diagnosticar 
e discutir as principais ne-
cessidades, de modo a garan-
tir dinheiro para as despesas 
que sejam realmente neces-
sárias para o bem da cidade. 
Para que esse dinheiro seja 

bem aplicado e beneficie a 
população, a Constituição 
exige um planejamento. É 
por meio dele que o cidadão 
fica sabendo onde o dinhei-
ro recolhido dos impostos, 
taxas e contribuições é apli-
cado.  

O munícipe encon-
trará neste trabalho, além 
do processo de elaboração 
do orçamento no âmbito do 
Poder Executivo, algumas 
ferramentas para auxiliar na 
elaboração de projetos que 
visem à solução de determi-
nados problemas.

Os questionários re-
cebidos pela população, se-
rão a base para os trabalhos. 
Através deles serão identifi-
cados, debatidos os assuntos 
e decididas quais as priori-
dades de investimentos para 
sua região e que farão parte 
do Orçamento Público para o 
exercício de 2020. Em todas 
as áreas o munícipe poderá 
dar a sua contribuição.

Após a conclusão das 
sugestões apresentadas nes-
sas reuniões de trabalho, a 

equipe técnica da Prefeitura 
irá consolidá-las para elabo-
ração da peça orçamentária e 
posterior envio ao poder le-
gislativo até o prazo final de 
30 de setembro.

Após os trâmites, a 
população acompanha o pro-
cesso da LOA (Lei orçamen-
tária Anual) para garantir a 
reserva dos recursos para as 
demandas indicadas pelas 
comunidades e regiões.  

Mediante a partici-
pação de todos, poderá ser 
elaborado um orçamento 
público para o exercício de 
2020, visando reduzir as de-
sigualdades sociais por meio 
dos investimentos necessá-
rios e de acordo com as dis-
ponibilidades financeiras de 
Ilhabela.

Essa atividade é mui-
to importante e possibilita 
conhecer mais de perto a 
realidade de cada região da 
cidade. Ao criar a construção 
do pensamento coletivo, po-
deremos enxergar quais bair-
ros merecem maior interven-
ção do poder público. 

feitos a clínicas veterinárias 
credenciadas no CCZ de Ca-
raguatatuba. A campanha é 
parte do  projeto Saúde em 
Ação, promovido pela Pre-
feitura, em parceria com o 
Governo Estadual e o Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID).
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO CONDOMINIO STUDIO 500. 
A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria 
da Associação dos  Compradores do Condomínio Studio 500, com sede 
nesta cidade de Caraguatatuba-SP, à rua Evaristo da Veiga nº 500, bairro 
do Jardim Aruan, CEP: 11.665-320, CONVOCA, todos os compradores-
proprietários das unidades residências do Edifício Studio 500,  com sede 
no endereço epigrafado, e demais pessoas interessadas, para a realização 
da Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 24 de agosto de 
2019,  às 14:00hs em primeira convocação, e às 14:30hs em segunda 
convocação com qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá, 
na sede do Edifício Studio 500, à à rua Evaristo da Veiga nº 500, bairro do 
Jardim Aruan,  a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte ordem 
do dia: 1 – Deliberação sobre a fundação da Associação, 2 – Aprovação 
do Estatuto Social da entidade; 3 – Eleição e posse da 1ª Diretoria; 4 - As-
suntos de interesse geral. 

A empresa Praiamar Transportes Eireli, 
CNPJ 56.260.862/0002-99,  informa 
que no dia 07/08/2019 foi extraviado 
seu Livro de Ocorrência Modelo 56.

VENDO Lotes de 300m² no 
Balneário Mar Azul, com 

IPTU e escritura definitiva, 
próximo ao comercio só 

R$ 45.000m00 à vista. Ligar 
para Paulo Roberto Fone: 

(12) 99723-1028

VD ótimo lote no 
Jardim Britânia 50mts 
da praia dctos OK/ R$ 
220.000,00/ TT 99622-
9797 zap

BAR PASSO PONTO 
Todo reformado 

funcionando R$15.000,00 mil 
reais. Estrela D`Alva 

nº 877 – Rua Sebastião 
Zacarias Nepomuceno 
Fone: (12) 98124-9997 

c/ Santana

ALUGO casa Sumaré 
trav. Engenho Velho 83/ 2 
qtos/ 2 banhs/ coz/ gara-
gem/ R$ 800,00/ 99656-
8479

Alugo Flat’s e Apto. 
2 dor. com/ sem mobília/ 
def. ou temporada/ Itaúna 
(px rodoviária Caraguá 
(12) 99788-2882

VD casa 2 dorm./ 
Martim de Sá/ dctos. 
OK/  R$ 210.000,00/  TT 
99622-9797 zap

VENDO Ford KA 
2007/ vermelho/ doc ok/ 
R$ 12.000,00 (12) 99748-
3729

Portão Usado Madeira 
2 folhas 300x220/ ótimo 
estado conservação/ 
R$ 800,00/ 3883-9974/ 
98188-6900
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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

SARAH – 23 anos, mulherão, 
gostosa, avantajada, morena 
clara c/ tatuagem com muito 
fogo para te levar a loucuras. 

Realizo fantasias. Espero você.   
(12) 98187-4391

JULHA – 19 anos, mulata, 
gostosa, corpo de parar o 

trânsito, meiga, um arraso de 
mulher, novidade em Caraguá, 

recém chegada. Atendo sozinha 
no meu local.  (12) 98133-7843

LETICIA – Novinha, morena 
clara, safadinha. Adora homens 

mais velhos. Faço tudo com 
carinho. Barranco Alto. (12) 

99624-9354 / (12) 98263-4313

MARCELA – 22 anos, 
morena, mulherão, baixinha, 

lábios grandes, seios GG, 
bumbunzão. Aceito cartão. 

Porto Novo. (12) 99706-9313

VD casa próximo ao 
Centro 3 dorm. sendo 
uma suite no térreo mais 
dois quartos com sacada 
no piso superior/ área 
gourmet/ dctos ok/ facilita 
pgto direto com propri-
etário/ aceita imóvel até 
50%/ TT 99622-9797 zap

Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado c/projeto aprovado 
de 10 sobrados na Rua 
Cristovão de Barros/ 
um quarteirão da Piz-
zaria Lunamar/ avaliado 
em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 com Flávio

VD ótimo lote no 
Jardim Britânia 50mts 
da praia dctos OK/ R$ 
220.000,00/ TT 99622-
9797 zap

VD lote Pontal Santa 
Marina/ murado e at-
errado/ dctos ok/ R$ 
130.000,00/ TT 99622-
9797 zap

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