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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

A falta de transparência da Câmara 
Municipal de Caraguatatuba “2”

Tendo em vista a falta de manifesta-
ção do Presidente do Legislativo local, Sr. 
Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos da 
Farmácia), com vista ao artigo que publiquei 
a semana passada e sem que nenhuma expli-
cação nos tenha sido apresentada, volto ao 
tema uma vez que a falta de transparência 
em sua administração persiste e com novas 
denúncias.

Em primeiro lugar devo dizer que a 
falta de transparência já é notada no site da 
Câmara, uma vez que as licitações, os con-
vites e os contratos firmados em sua gestão 
não se encontram disponíveis. Apenas três 
contratos estão ali relatados e por mais que 
tentássemos pesquisar nada é encontrado.

Vale lembrar que “ A Lei Comple-
mentar 131/2009 - lei da Transparência - al-
tera a redação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) no que se refere à transparência 
da gestão fiscal. O texto inova e determina 
que sejam disponíveis, em tempo real, in-
formações pormenorizadas sobre a execu-
ção orçamentária e financeira da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios.”

Por exemplo, não encontramos o 
contrato assinado nem os valores referentes 
a publicação e editoração do informativo da 
Câmara Municipal e muito menos  encontra-
mos exemplares pela cidade e pelo número 
que consta em seu expediente (20.000 exem-
plares) era para ser encontrado em qual-
quer lugar. Pelo menos no centro da cidade. 
Nosso jornal com tiragem mínima de 5.000 
exemplares pode ser encontrado em quatro 
municípios.

Mas dado a repercussão de meu últi-
mo artigo novos fatos nos chegaram ao co-
nhecimento.

A empresa TEC POWER Fotos e 
Filmes, conhecida em nossa cidade pela 
qualidade e profissionalismo de seus ser-
viços, responsável pela geração e gravação 
em vídeo da Câmara Municipal ao valor de 
R$.7.000,00 mês, três meses antes do térmi-
no de seu contrato foi comunicada por carta 
do cancelamento do mesmo, sem maiores 
explicações e uma nova carta convite foi 
criada sem que a mesma empresa a recebes-
se e uma outra empresa ser contratada pelo 
dobro do valor, R$.14.000,00. 

Não vou entrar no mérito da qualida-

de dos serviços prestados pela nova empresa, 
mas o cancelamento antecipado sem justifi-
cativa e a contratação de uma nova empresa 
através de carta convite sem que a anterior 
fosse convidada a participar e um novo con-
trato ao dobro do valor da anterior, só nos 
leva a crer mais uma vez em cartas marca-
das.

Tentamos também obter os dados no 
site da Câmara, no portal da transparência, e 
mais uma vez nada encontramos. 

Fica evidente a falta de transparên-
cia da atual administração do Sr. Francisco 
Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia), 
a frente do legislativo local e antes de noti-
ficarmos o Sr. Presidente, fica aqui o convi-
te para que nos envie esses dados para que 
possamos publicá-los. A população irá agra-
decer suas justificativas pelo que vem acon-
tecendo.

Enquanto esses dados e as justificati-
vas não nos são apresentadas podemos ape-
nas questionar e aguardar respostas para as 
seguintes indagações:

*Quais teriam sido os motivos que leva-
ram a esses novos contratos?

*Por que o site da transparência não é 
transparente e não traz esses dados?

*O que justificaria no caso geração e da 
gravação em vídeo um novo contrato pelo 
dobro do valor do anterior?

*Por que na editoração do Informativo 
Municipal não fomos convidados, sendo  
que somos cadastrados e de tempos em tem-
pos publicamos alguns decretos do legisla-
tivo municipal?

*Por que mudanças tão abruptas ocor-
rem no legislativo municipal a um ano das 
novas eleições municipais?

*Qual o interesse público dessas atitu-
des?

*Será que alguém está ganhado com 
isso?

Desde já, respeitando a legislação 
vigente ofertamos esse mesmo espaço para 
que o Senhor Presidente apresente suas ale-
gações e exerça o seu direito de resposta, 
levando à população os esclarecimentos ne-
cessários e para que não imaginemos o pior.

Litoral Norte recebe discussão 
sobre petróleo e royalties 

Representantes da 
Petrobras, Fundação Flores-
tal e Prefeituras do Litoral 
Norte se reúnem nesta ter-
ça e quarta-feira (8 e 9/10), 
a partir das 8h30, no Clube 
Ilha Morena, no bairro Mor-
ro do Algodão, Região Sul 
de Caraguatatuba, para deba-
ter o repasse de royalties e o 
petróleo na região.

O seminário “Recur-
sos do Petróleo no Litoral 
Norte – Relação de depen-
dência e estratégias futuras” 
abordará temas como o pré-
-sal na Bacia de Santos, con-
sequências dos aportes de 
recursos, regulações e ins-
trumentos de ordenamento 
territorial, entre outros.

Porém, o assunto 
principal deve girar em torno 
dos critérios de distribuição 
de royalties. Atualmente, os 
royalties (compensação fi-

nanceira) são destinados a 
cerca de 150 municípios do 
país, que possuem instala-
ções de produção ou repro-
cessamento, sofrem impac-
tos ou encontram-se na área 
de influência de campos de 
petróleo ou gás natural.

Uma lei aprovada em 
2012 alterou esse repasse, ao 
invés de beneficiar os 127 
municípios, os royalties de-
veriam ser distribuídos entre 

todos os municípios do país.
A discussão se en-

contra no Supremo Tribunal 
Federal (STF) e dependen-
do da decisão o repasse de 
royalties pode diminuir aos 
municípios do Litoral Norte.

No dia 20 de novem-
bro, o STF julgará a liminar 
da ministra Carmen Lúcia 
que suspendeu os efeitos da 
nova lei que prevê uma dis-
tribuição igual para todos os 
municípios brasileiros.

 Prefeitura e Estado inauguram CAPS-AD 
no Perequê-Mirim na próxima semana 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, em parceria com 
o Governo do Estado de São 
Paulo, entrega oficialmen-
te na próxima quinta-feira 
(17/10) o Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool-Drogas 
(CAPS-AD) do bairro Pe-
requê-Mirim, localizado na 
Região Sul da cidade. A ce-
rimônia de entrega oficial da 
unidade hospitalar está mar-
cada para as 10h.

O local receberá con-
sultas médicas, Centro de 
Convivência, atividades re-
creativas terapêuticas e trei-
namento de equipes. Estão 
previstos espaço de acolhi-
mento, banheiro adaptado 
feminino e masculino, sala 
de atendimento individuali-
zado, sala de medicação, sala 
de arquivos, posto de enfer-
magem, sala administrativa, 
sala de reuniões, refeitório, 
convivência, cozinha, vesti-
ário, rouparia, almoxarifado, 
sala coletiva, depósito de re-
síduos e sala de expurgo.

São investidos no lo-

cal cerca de R$ 2 milhões, 
através de verba do BID 
(Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) ao Gover-
no do Estado de São Paulo.

O CAPS-AD será 
voltado aos pacientes da Re-
gião Sul atendidos pela Se-
cretaria Municipal de Saúde. 
Com a entrega do prédio, os 
pacientes não precisarão mais 

se deslocar até o centro da ci-
dade.

Segundo o coordena-
dor geral do Programa Saúde 
em Ação do Estado, Ricardo 
Tardelli, a parceria existente 
entre o Estado e o município 
de Caraguatatuba é de extrema 
importância para a efetivação 
de políticas públicas, em espe-
cial, na área da Saúde.
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MP pede afastamento de vereadores da Câmara Municipal 
de Caraguatatuba que aprovaram empréstimo

O Ministério Público de Cara-
guatatuba através do promotor, Renato 
Queiroz de Lima, encaminhou à justi-
ça,  pedido de Ação Civil Pública por 
Ato de Improbidade Administrativa e 
com pedido de anulação da votação do 
projeto de lei que autoriza o emprésti-
mo de 152 milhões e condenação por 
danos morais coletivos bem como o 
afastamento do cargo, dos vereadores 
que votaram no projeto.

O projeto foi aprovado na terça-
-feira dia primeiro pelos vereadores 
Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos 
da Farmácia), Aguinaldo Pereira da 
Silva Santos, Aurimar Mansano, Evan-
dro do Nascimento, João Silva de Pau-
la Ferreira, Oswaldo Pimenta de Melo, 
Renato Leite Carrijo de Aguilar, Salete 
Maria de Souza Paes, Valmir Tavares e 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos.

Relato do Promotor
“O Excelentíssimo Senhor Pre-

feito Municipal da Cidade de Cara-
guatatuba apresentou Projeto de Lei à 
Câmara Municipal em que pleiteia lhe 
seja concedida autorização legislativa 
para realização de empréstimo junto à 
Caixa Econômica Federal no valor de 
R$ 152.065.000,00 (cento e cinquenta 
e dois milhões e sessenta e cinco mil 
reais), com o fito de que sejam reali-
zadas diversas obras urbanísticas no 
Município.   

O Projeto de Lei nº 43/2019 foi 
colocado em pauta para ser votado 
na sessão legislativa do dia 10 de se-
tembro de 2019. Vereadores que não 
concordam com a iniciativa do alcaide 
impetraram ação popular, processo nº 
1005783 05.2019.8.26.0126, apontan-
do diversas pechas no processo legis-
lativo em que tramitou o Projeto de Lei 
nº 43/2019. 

Nos autos daquele processo, 
após parecer do Ministério Público, 
este juízo deferiu liminar determinan-
do a retirada de pauta da votação do 
Projeto de Lei nº 43/2019, naquele dia. 

O Excelentíssimo Vereador Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ca-
raguatatuba, réu FRANCISCO CAR-
LOS MARCELINO, convocou seus 
pares para sessão extraordinária do 
dia 13 de setembro de 2019, com a 
única finalidade de votação do Proje-
to de Lei nº 43/2019. 

Em razão dos vícios apontados 
na liminar não terem sido corrigidos 
em apenas dois dias, após parecer do 
Ministério Público, este juízo, no bojo 
daquele processo, novamente conce-
deu liminar para que não fosse votado 
o Projeto de Lei nº 43/2019 na sessão 
extraordinária do dia 13 de setembro 
de 2019. 

Após manifestação do MUNI-
CÍPIO DE CARAGUATATUBA e da 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARA-
GUATATUBA, ainda naqueles autos 
da ação popular, este eminente juízo 
entendeu que não persistiam mais mo-
tivos para suspensão da votação do 
Projeto de Lei nº 43/2019, até mesmo 
para evitar qualquer imiscuição na 
atividade final do Poder Legislativo. 

O réu FRANCISCO CARLOS 
MARCELINO, na qualidade de Presi-
dente da Casa de Leis, incluiu a vota-
ção do Projeto de Lei nº 43/2019 na 
sessão legislativa do dia 01 de outu-
bro de 2019.  

Todavia, inconformados com a 
decisão deste juízo, os Vereadores im-
petrantes da ação popular interpuse-
ram recurso de agravo de instrumento 
nº 221856533.2019.8.26.0000 junto 
ao Tribunal de Justiça. 

O douto magistrado Relator, 
Desembargador Paulo Barcellos Gat-
ti, da 4ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, deferiu efeito suspensivo ativo, 
tutela antecipada recursal, restauran-
do os efeitos da liminar concedida por 
este eminente juízo de piso, determi-
nando que a Câmara Municipal se 
abstenha de votar o Projeto de Lei nº 

43/2019 na sessão legislativa do dia 
01 de outubro de 2019.”    

Diz ainda o Promotor que, “so-
mente poderia haver a votação se fos-
sem apresentados os pareceres das 
comissões de forma específica, com 
análise minuciosa do Projeto de Lei nº 
43/2019. 

   
Destaca-se que a decisão do 

eminente Desembargador Relator foi 
proferida no dia 30 de setembro de 
2019, um dia antes da votação. 

 
No dia da votação, a decisão do 

Tribunal de Justiça foi amplamente di-
vulgada pela imprensa local, sendo de 
conhecimento de todos os habitantes 
da cidade de Caraguatatuba, inclu-
sive dos réus, que o Projeto de Lei nº 
43/2019 não poderia ser votado na-
quele dia. 

Destaca-se que a sessão legisla-
tiva estava marcada para 19h30min. 
do dia 01 de outubro de 2019.“

 
O promotor diz ainda que três 

horas antes da sessão, as comissões 
entregaram seus pareceres não tendo 
sido dado a vista aos demais vereado-
res para análise.

O MP pediu o afastamento 
dos vereadores por entender que 
todos desobedeceram decisão judi-
cial ao apreciarem e aprovarem o 

projeto quando havia um Agravo de 
Instrumento, expedido pelo TJ (Tri-
bunal de Justiça), de autoria do de-
sembargador Paulo Barcellos Gatti, 
da 4ª Câmara de Direito Público, 
que suspendia a votação do finan-
ciamento até que, fossem apresen-
tados os pareceres das comissões da 
Câmara Municipal.

O promotor pediu em sua 
ação, que a justiça mantenha os dez 
vereadores impedidos de se aproxi-
marem até 100 metros da sede do 
legislativo. Ele solicitou, também, 
a anulação da sessão que aprovou o 
financiamento.

O promotor quer ainda que os 
dez vereadores sejam condenados 
pela prática do ato de improbidade 
administrativa previsto no artigo 
11 da lei 8.429/92, porque segundo 
ele, a votação viola  os princípios da 
Administração Pública.

Ele solicitou ainda, em sua 
ação, que os dez vereadores sejam 
condenados a pagar indenização, em 
valor não inferior a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), a título de 
danos morais coletivos, em favor do 
Município de Caraguatatuba. 

Os Vereadores que aciona-
ram a justiça foram: Duda Silva, 
Celso Pereira, Onofre Ceará, Fer-
nando Cuiú e Dennis Guerra.
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Projeto de regulamentação dos 
Conselhos Gestores é aprovado na 

Câmara Municipal de Ilhabela
Foi aprovado, sexta-

-feira (27 de setembro), 
pela Câmara dos Verea-
dores, o Projeto de Lei de 
regulamentação dos Con-
selhos Gestores. Esse pro-
jeto vem de encontro às 
demandas dos processos 
de trabalho das Unidades 
de Saúde do município 
nos últimos anos com essa 
constituição.

Sua função é pla-
nejar, avaliar, fiscalizar e 
controlar a execução das 
políticas e das ações de 
saúde. Portanto, atua no 
planejamento das ações a 
serem desenvolvidas nas 
Unidades de Saúde do 
território e na supervisão 
técnica de saúde. Isso nada 
mais é do que exercer o 
controle social. Assim, a 
população, por meio do 
Conselho Gestor, ajuda a 
planejar a política de saúde 
e fiscaliza os processos lo-
cais da Saúde.

A principal função 
do Conselho é a de partici-
par da gestão da Unidade, 
entendendo que essa ges-
tão deve ser participativa 
e compartilhada. Para de-
senvolver essa função, o 
conselheiro deverá adqui-
rir conhecimentos sobre a 
legislação, formas de par-
ticipação social e sobre os 
instrumentos e ferramentas 
de gestão. “O Conselhei-
ro poderá opinar e sugerir 
frente à solução de proble-
mas, para que o produto do 

seu trabalho alcance bons 
resultados, para tanto, é 
fundamental a compreen-
são do SUS, das políticas 
de saúde do município e da 
sua relação com o territó-
rio de atuação”, disse o se-
cretário de Saúde, Alberto 
Orro.

Em Ilhabela já exis-
tem sete Conselhos Gesto-
res nas Unidades Básicas 
de Saúde, onde todo mês 
são discutidos os processos 
de saúde, de acordo com as 
demandas locais; a Secre-
taria de Saúde convoca os 
munícipes para que cons-
truam juntos com os pro-
fissionais as trajetórias dos 
cuidados em saúde locais.

O Conselho deve 
interagir com outros ór-
gãos e/ou Secretarias para 
ampliar seu campo de 
atuação, buscando uma 
maior resolutividade de 
suas ações. Seus membros 
devem seguir uma condu-
ta ética e política na ação 
conselheira. “A participa-
ção popular e o controle 
social são essências para 

a consolidação dos prin-
cípios do SUS e demostra 
o poder que a população 
pode exercer com seus atos 
de cidadania”, falou o co-
ordenador da Atenção Bá-
sica, Antonio Galante.

Planejar envolve fa-
zer um levantamento de ne-
cessidades e/ou problemas 
de saúde no território, esta-
belecer prioridades, definir 
as ações de enfrentamento, 
definir estratégias, pessoas 
e instituições que estarão 
envolvidas nas estratégias 
estabelecidas, definir re-
sultados a serem atingi-
dos, recursos necessários, 
acompanhar a execução e 
avaliar os resultados.

Agora, com o Pro-
jeto de Lei aprovado, os 
membros serão democra-
ticamente eleitos e em-
possados de acordo com 
o estatuto dos conselhos, 
que já tem um rascunho 
feito e será trabalhado con-
juntamente entre todos os 
conselhos em um futuro 
próximo.

Morador de rua é vítima 
de tentativa de 

homicídio em Caraguá
 Segundo informa-
ções, populares escutaram 
o disparo de arma de fogo 
ocorrido na noite de domin-
go (06/10), no bairro Sumaré 
e acionaram a polícia. Uma 
equipe da Força Tática aten-
deu a ocorrência e encontrou 
o morador de rua de 25 anos, 
natural da cidade de Malaca-
cheta em Minas Gerais, atin-
gido por um tiro no abdômen.
 Segundo a polícia, 
a vítima se encontrava na 
Travessa do Engenho Velho 
quando foi atingida e teria 
fugido do atirador indo em 
direção a rodovia Rio-Santos, 
onde foi encontrada. O Samu 
foi acionado e a vítima levada 
para o Hospital Stella Maris.

Visitante do CDP é 
barrada com maconha 

e cocaína
 Uma mulher de 29 
anos foi barrada ao tentar 
entrar com drogas na visita 
que faria ao irmão no CDP 
de Caraguatatuba, no domin-
go (06/10). Ela tinha em seu 
poder 52 gramas de maconha 
e 110 gramas de cocaína em 
um invólucro introduzido no 
corpo.

 A droga foi desco-
berta na revista realizada atra-
vés do escaneamento corpo-
ral utilizado pela instituição, 
e retirado espontaneamente 
pela mulher que ainda teve 
o nome suspenso do rol de 
visitantes, pela Secretaria de 
Administração Penitenciária.

Jovens são esfaqueados 
em Ubatuba

 Segundo a Polícia 
Militar, um casal que estava 
na pista de skate do Centro, 
em um evento conhecido 
como “encontrinho”, na ma-
drugada de domingo (06/10), 
foi vítima de um assalto. 
 O bandido tentou 
levar a corrente de prata do 
rapaz que reagiu e acabou 
sendo esfaqueado juntamente 
com a namorada. O jovem de 
18 anos foi atingido por três 
facadas e sua namorada por 
sete. Eles foram socorridos e 
encaminhados ao hospital.

Homem que caiu do 3º 
para o 2º andar de um 

prédio é resgatado com 
vida em Caraguatatuba

 Um operário que 
trabalha na construção do 
novo edifício do Fórum da 
cidade sofreu uma queda de 
aproximadamente 5 metros 

de altura e foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros, na últi-
ma terça-feira (08/10). 
 O operário de 37 
anos caiu do 3º para o 2º an-
dar e como a edificação ainda 
não possui escadas, os bom-
beiros utilizaram técnicas de 
salvamento em altura para 
acessar, estabilizar e remover 
a vítima, que foi colocada em 
uma maca e retirada com o 
uso de rapel guiado.
 De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, a víti-
ma sofreu fratura no tornoze-
lo e foi encaminhada ao Hos-
pital Stella Maris.

Homem é preso com 
drogas em Caraguá

 Um homem de 35 
anos foi preso na tarde de se-
gunda-feira (07/10), no bairro 
Benfica, por uma equipe da 
Atividade Delegada da Polí-
cia Militar.
 Segundo a polícia, o 
homem que é de São José dos 
Campos, teria vindo para Ca-
raguá, a fim de vender drogas 
no bairro. Com ele foi apre-
endida uma sacola de plástico 
contendo: 45 pedras de crack, 
30 papelotes de cocaína, 30 
buchas de maconha, 1 cader-
no com anotações do tráfico e 
R$ 30,00. 
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Eleitos novos membros do Conselho 

Tutelar de Caraguatatuba
Treze candidatos dis-

putaram 10 vagas no Conse-
lho Tutelar de Caraguatatu-
ba, nesse domingo (6) para a 
gestão 2020-2024.

Este ano a eleição foi 
descentralizada e ocorreu em 
três colégios eleitorais para 
facilitar a votação dos elei-
tores: na EMEI/EMEF Prof. 
Alaor Xavier Junqueira, no 
Travessão; na EMEF Doutor 
Carlos de Almeida Rodri-
gues, no Indaiá; e na EMEI/
EMEF Benedito Inácio Soa-
res, no Massaguaçu. 

Puderam votar eleito-
res domiciliados no municí-
pio com as obrigações junto 
à Justiça Eleitoral, em dia. O 
processo teve o acompanha-
mento da promotora de Jus-
tiça da Infância e Juventude 
e dos Direitos Humanos em 
Caraguatatuba, Regiane Ma-
ria Heil Portes.

“A eleição foi tran-
quila. Parabenizo a equipe 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMCA), a co-
missão organizadora, a Pre-
feitura, os funcionários pú-
blicos que nos ajudaram e os 

candidatos pela parceria no 
decorrer do processo”, dis-
se a presidente do CMDCA 
Cintia Alves.

O próximo passo ago-
ra será a capacitação dos 10 
eleitos. Nessa capacitação os 
novos membros terão que ter 
75% de frequência para que 
possam tomar posse no dia 
10 de janeiro. 

Resultado da eleição 
para Conselheiro 

Tutelar
1º lugar - Paula Vanessa Al-
ves Silva Basílio Quirino – 
733 votos
2º lugar - Fernanda Soares 
Azevedo – 452 votos
3º lugar - Rodhe Ciumara de 

Oliveira Pires – 357 votos
4º lugar - Ana Paula dos San-
tos Silva – 187 votos
5º lugar - Edneia Dutra Ma-
riano – 173 votos
6º lugar - Maísa Barbosa 
Ferreira – 172 votos
7º lugar - Rosana Alves Ro-
cha - 141 votos
8º lugar - Ingrit Dorothea 
Schmidt – 140 votos
9º lugar - Fabrício Vosso 
Dias – 94 votos
10º lugar - Roberta Hirata – 
66 votos
11º lugar - Bruna Maria San-
tana do Prado – 62 votos
12º lugar - Bianca Leila da 
Silva – 47 votos
13º lugar - Roberto Nogueira 
Ubrig – 45 votos

Atrativos turísticos de Caraguatatuba 
são divulgados na FIT da Argentina
Os atrativos turísti-

cos de Caraguatatuba es-
tão representados na Feira 
Internacional de Turismo 
da América Latina que ter-
minou na última terça-feira 
(8), em Buenos Aires, na 
Argentina. O município 
compõe o Circuito Litoral 
Norte de São Paulo e está 
junto ao estande da Embra-
tur. 

A participação de 
Caraguá é considerada im-
portante porque nesta feira 
estão os principais agentes 
turísticos do Mercosul, são 
esperadas mais de 90 mil 
pessoas, incluindo visitantes 
comuns e a captação desses 
clientes, que buscam o sul 
do Pais, é uma das metas 
do Ministério do Turismo 
(MTur) que criou o Investe 
Turismo tendo beneficiado 
no Estado apenas as cidades 
do Circuito – Caraguatatu-
ba, Ubatuba, São Sebastião, 
Ilhabela e Bertioga – e a 

cidade de São 
Paulo. 

No in-
terior da FIT, 
Maria Fernan-
da Galter dos 
Reis partici-
pou de reunião 
com operado-
res turísticos e 
participou de 
encontros com 
diversos agentes de viagens 
da Argentina. Ela ainda es-
teve com o presidente da 
Embratur, Gilson Machado 
Neto, e se encontrou com 
a ministra do Turismo do 
Uruguai, Lilian Kechichián 
que recebeu material de Ca-
raguá. 

A FIT América Lati-
na reúne mais de 50 países 
até terça-feira e o objetivo 
é promover o turismo e de-
monstrar o potencial eco-
nômico do setor no mundo. 
O MTur destaca que sua 
missão é, além de mostrar 

o potencial e diversidade 
cultural, ampliar ainda mais 
o fluxo turístico com a Ar-
gentina, o principal emissor 
de visitantes estrangeiros ao 
país.

Em 2018, o Brasil 
recebeu 2,4 milhões de tu-
ristas argentinos que inje-
taram US$ 1,625 bilhão na 
economia brasileira. O mi-
nistro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, ressaltou a 
importância da participação 
brasileira no evento para 
promover ainda mais inter-
câmbio turístico entre Brasil 
e Argentina, e também com o 
Mercosul. 

Aberta licitação para revitalização das Praças 
Diógenes Ribeiro de Lima  e Antonio Fachini

Foi aberto nesta sex-
ta-feira (4), o processo lici-
tatório para a escolha da em-
presa que vai fazer as obras 
de revitalização das praças 
Diógenes Ribeiro de Lima, 
no Centro e Antonio Fachi-
ni, na Praia Martim de Sá. A 
modalidade é concorrência e 
a publicação está no Diário 
Oficial do Estado.

Os documentos de-
vem ser entregues na Secre-
taria de Administração até às 
9h30 do dia 6 de novembro. 
Eles serão abertos às 10h da 
mesma data. Passado o cer-
tame, a estimativa é que as 
obras comecem ainda em de-
zembro.

O projeto da Praça 
Diógenes prevê a constru-
ção de 90 quiosques fixos 
e 10 locais reservados para 
expositores eventuais, que 
ficarão em um deck separado 
para visitantes ou envolvidos 

em projetos so-
ciais. A praça 
c o m p r e e n d e 
uma área total 
de mais de 11 
mil m².

O espa-
ço tem a pro-
posta de resga-
tar e fortalecer o artesanato 
local, além de fomentar o tu-
rismo. O projeto visa respei-
tar a história do município, 
com adequações ao futuro da 
cidade.

O projeto também 
compreende a reforma e am-
pliação do banheiro públi-
co; do espaço do Programa 
“Acessa SP”, projeto de in-
ternet gratuita; implantação 
de containers e lixeiras do 
Programa de Coleta Seletiva, 
além de melhorias na ilumi-
nação interna da praça.

A arborização exis-
tente passará por uma manu-

tenção e receberá o plantio 
de espécies nativas confor-
me novo projeto paisagísti-
co elaborado pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo. A 
praça atenderá todas as po-
líticas de acessibilidade para 
que toda a população usufrua 
do espaço.

O projeto é uma prio-
ridade do prefeito Aguilar 
Junior. “Este ponto foi consi-
derado o segundo local mais 
visitado da cidade, tem que 
ser valorizado e respeitado. 
A obra beneficiará os pró-
prios artesãos que há anos 
esperam por esta mudança”, 
destacou Aguilar Junior.
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O casal Adilson e Maria Bellato 
comemoraram 60 anos de casamento, bodas de 

diamantes com uma linda celebração no 
Santuário Diocesano de Santo Antonio e logo 

após uma maravilhosa feijoada com os 
familiares e convidados. Felicidades!!!

Sr. Adilson e Maria Bellato

FILHOS

NORAS

NETOS

Felipe Augusto diz que infraestrutura 
viária é prioridade no município

A Prefeitura de São 
Sebastião trabalha em ritmo 
acelerado nas obras de pavi-
mentação e urbanização por 
todo o município. Na Costa 
Sul, a revitalização da estra-
da que integra os bairros de 
Boracéia, Juréia, Engenho, 
Barra do Una e Juquehy, e 
que acumula 12 km de ex-
tensão, vai oferecer mais co-
modidade, segurança e qua-
lidade de vida aos moradores 
da região.  

Na Costa Norte do 
município, mais de 40 ruas 
dos bairros da Enseada, Ja-
raguá e Canto do Mar serão 
recuperadas. São mais de 10 
km de pavimentação, sendo 
que a maioria das ruas rece-
berá asfalto, e outras bloque-
tes.

“Esta é uma de nossas 
prioridades. Investindo na 
infraestrutura viária estamos 
investindo na qualidade de 
vida do sebastianense. Por 
longos anos essas regiões 
ficaram esquecidas, com o 
cidadão sendo obrigado a 
trafegar por ruas enlameadas 
nos dias chuva ou enfren-
tando poeira nos dias de sol. 
Nosso objetivo é dar mais 

dignidade e con-
forto para o ci-
dadão”, destacou 
o prefeito Felipe 
Augusto. 

A nova 
Estrada Sul in-
clui a execução 
de serviços nas 

avenidas Mãe Bernarda (Ju-
quehy), Manoel Rabelo Fi-
lho (Boracéia), Magno Pas-
sos Bittencourt (Engenho e 
Barra do Una), e Marginal 
Bacuris (Juréia), e consiste 
na instalação de blocos in-
tertravados, guias, sarjetas, 
calçadas e drenagem.

Com investimento 
de cerca de R$ 13 milhões, 
a realização do trabalho de 
recuperação já chega a mais 
de 70% em alguns trechos, 
como no caso da Avenida 
Mãe Bernarda, da Rua Dio-
nísio Faustino, em Juquehy, 
até a Ponte de Barra do Una. 
A obra completa tem prazo 
para conclusão para o início 
do próximo ano.

São Sebastião promove mais um 
intercâmbio internacional para estudantes

As alunas da Escola 
Municipal Henrique Bote-
lho, da Vila Amélia, região 
central de São Sebastião, que 
participam do projeto de In-
tercâmbio Educacional, em-
barcaram no último sábado 
(28) para a França. As me-
ninas, que receberam alunas 
francesas em suas casas este 
ano, agora serão hospedadas 
na casa delas por 15 dias, 
tempo em que terão aulas na 
Jules Guesde International 
High School, na cidade de 
Montpellier, no sul da Fran-
ça.

O projeto de Inter-
câmbio Educacional, da Se-
cretaria da Educação (SE-
DUC), selecionou, desta vez, 
as alunas Maria Eduarda Oli-
veira de Sousa, Sofia Helena 
Souza Seleghin Chagas, Ana 
Clara Xavier de Melo e Júlia 
Claudiano Germano, além da 
diretora Rosana Salvini Con-
rado.

Durante o intercâm-
bio as alunas poderão viven-
ciar atividades no âmbito 
educacional, cultural e tec-
nológico, além de estreitar 

laços com estudantes de ou-
tras nacionalidades.

O critério de escolha 
da escola sebastianense foi 
determinado pela escola da 
França, sendo necessário que 
a unidade escolar fosse da 
região central da cidade. Já 
as alunas da EM Henrique 
Botelho precisavam ser do 9º 
ano, residir no entorno da es-
cola e ter 14 anos completos.

A intercambista Jú-
lia Claudiano Germano está 
muito ansiosa. “Estou muito 
feliz, só tenho a agradecer à 
prefeitura, prefeito e a todos 
os envolvidos. Tenho certeza 
que vou aprender bastante 
coisa lá, e também amadu-
recer”.

Intercâmbios

A Prefeitura de São 
Sebastião já está iniciando 
outro processo de intercâm-
bio, isso porque vai realizar 
seletiva para intercâmbio 
educacional e cultural, em 
parceria com a Institución 
Educativa Privada José Car-
los Mariátegui, localizada na 
cidade de Ica, no Peru. Será 
o quarto intercâmbio realiza-
do pela Prefeitura.

Em outubro de 2018, 
professores sebastianenses 
foram para os Estados Uni-
dos, e no início deste ano, 
mais seis estudantes embar-
caram para Pompano Beach, 
na Flórida, também nos Esta-
dos Unidos, e representaram 
o Brasil no “International 
Summit”.
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Felipe Augusto assina lei que declara 
o Grupo de Escoteiros Guanandi 

como Utilidade Pública
Acompanhado por 

vereadores, o prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto, 
assinou na última terça-feira 
(08) uma lei que declara de 
Utilidade Pública o Grupo de 
Escoteiros Guanandi. O Pro-
jeto de Lei nº 38/2019 é de 
autoria do vereador Maurício 
Bardusco, da Costa Norte.

A presidente do 
grupo, Darçone Trindade 
Ferreira, muito orgulhosa, 
acompanhou o momento da 
assinatura. “Esse é um reco-
nhecimento, pelo Poder Pú-
blico, do nosso trabalho com 
as crianças e, para nós, isso 
é muito importante. É tam-
bém um caminho para que 
possamos fazer convênios e 
angariar fundos para manter 
o projeto”, declarou.

Com sede no bairro 
da Enseada, na Costa Nor-
te do município, o Grupo 
Guanandi foi fundado em 
22 de outubro de 2016, por 
Darçone Trindade Ferreira 
e Lucilene Gomes Amaral 

com o objetivo de promover 
movimento educacional aos 
jovens, sem fins lucrativos, 
que valoriza a participação 
de todas as pessoas, indepen-
dente da origem social, raça 
ou credo.

“Desenvolvemos ati-
vidades ambientais com as 
crianças, com a comunida-
de; participamos de festas, 
eventos diversos. Ajudamos 
o Poder Público no que nos 
pede. Nosso trabalho é bas-

tante diversificado”, desta-
cou Darçone.

Crianças de seis anos 
e meio a jovens de 21 anos, 
de qualquer bairro da cidade, 
podem participar do projeto. 
As atividades acontecem to-
dos os sábados, das 14h às 
17h, na E.M. José da Penha 
Frugoli ou na Praça do Kite-
surf, local em que será mon-
tada a sede dos escoteiros, a 
partir de duas semanas, ofi-
cialmente.

Campanha de Anistia Fiscal é 
prorrogada até 31 de outubro

A Prefeitura de São 
Sebastião prorrogou até o 
dia 31 de outubro o prazo 
para adesão ao Programa de 
Regularização Fiscal da Pre-
feitura de São Sebastião, no 
qual, por meio da Secretaria 
da Fazenda (SEFAZ), estão 
sendo concedidos descontos 
para contribuintes em débito 
com a Administração.

A campanha alcança 
todas as dívidas com o mu-
nicípio, como, por exemplo, 
o IPTU, mesmo que o débito 
já esteja inscrito na dívida 
ativa. Até o momento, foram 
negociados cerca de R$ 12 
milhões e o valor efetiva-
mente pago foi de pelo me-
nos R$ 5 milhões.

O Programa prevê 
o desconto de até 100% do 
valor de juros e multa, para 
pagamento de débito à vis-
ta de tributos municipais, 
adquiridos antes de 31 de 
dezembro de 2018. O obje-
tivo é proporcionar melhores 
condições de pagamento de 
dívidas com o município.

Descontos
Segundo o projeto, 

para casos em que o débito 
for até R$ 10 mil será con-

cedido 80% de desconto no 
valor dos juros e da multa, 
podendo ser dividido em até 
50 parcelas mensais e conse-
cutivas de igual valor.

Situações em que o 
valor a ser quitado seja até 
R$ 30 mil, os descontos se-
rão de até 70%, com entrada 
de no mínimo 10% do valor, 
e saldo final podendo ser 
parcelado em até 23 vezes 
mensais.

Débitos de até R$ 50 
mil poderão ganhar 60% de 
desconto, desde que também 
tenham entrada de no míni-
mo 10% do valor na forma-
lização da confissão, e saldo 
final podendo ser parcelado 
em até 23 vezes.

Já as situações acima 

de R$ 50 mil, o projeto es-
tima descontos de 50%, mas 
também com entrada de no 
mínimo 10% do valor.

Contudo, o projeto 
também pontua que havendo 
atraso no pagamento de par-
celas poderá cancelar a con-
cessão dos benefícios.

Serviço
Programa de Regularização 
Fiscal
Data: até 10 de outubro
Plantão: Rua Prefeito João 
Cupertino dos Santos, 245 – 
Centro
Horário de atendimento: das 
10h às 17h
Informações: www.saose-
bastiao.sp.gov.br/anistiafis-
cal2019/

Fundo Social leva coffee break para 
palestra do Outubro Rosa

O Fundo Social de 
São Sebastião promoveu na 
última terça-feira (08), um 
coffee break para os partici-
pantes da palestra motivacio-
nal sobre câncer de mama e 
do colo do útero em alusão 
ao Outubro Rosa, na Uni-
dade de Saúde da Família 
(USF) do Canto do Mar, na 
Costa Norte do município.

Os quitutes foram 
preparados pelo curso da 
Padaria Artesanal da Costa 
Norte de São Sebastião, pro-
movido pelo Fundo Social 
desde 2017.

A palestra ministrada 
pela psicóloga Elisabete dos 

Santos abordou temas como 
o medo do diagnóstico, a ne-
cessidade de buscar grupos 
de apoio para as mulheres 

já diagnosticadas 
e dos projetos 
‘Mãos que Aco-
lhem’ e ‘Mulhe-
res do Peito’.

A auxi-
liar de enferma-
gem Janete de 
Jesus ressaltou 
a importância 

do autoexame e imagem na 
prevenção. A USF também 
realizou coleta de preven-
tivo e mamografia. “Esses 
eventos são fundamentais 
para levar informação para a 
população. O Outubro Rosa 
é um mês que mobiliza a 
saúde da mulher que traz 
consigo a responsabilidade 
do cuidado de sua família, 
trabalho, estudo, que com-
pleta sua agenda e a saúde se 
torna esquecida”, comentou.

São Sebastião renova frota de veículos
A Prefeitura de São 

Sebastião está renovando e 
ampliando a frota de veícu-
los destinados aos serviços 
internos e externos da Ad-
ministração. Ao todo foram 
adquiridos 38 novos carros.

Dentre os veículos 
recebidos estão 12 VW Gol 
que serão utilizados pelas 
secretarias de Desenvol-
vimento Social, Saúde e 
Urbanismo; 10 Picape S10 
para as secretarias de Meio 
Ambiente, Governo e Se-
gurança Urbana; 10 motos 
para Segurança; 03 Vans 
para Desenvolvimento So-
cial e Esportes; 03 ambu-
lâncias de suporte básico 
do SAMU; 02 VW Voyage 
para a Secretaria de Espor-
tes; e 01 Spin para a Secre-
taria de Saúde.

Com a renovação da 

frota, a Prefeitura vai garan-
tir a manutenção da quali-
dade dos serviços prestados 
pelos diversos setores, bem 
como proporcionar mais 
conforto ao munícipe que 
eventualmente precisa do 
apoio municipal para deslo-
camentos para outras cida-

des em demandas de atendi-
mentos médicos.

“Nosso objetivo é 
atender o munícipe da me-
lhor forma e estes investi-
mentos demonstram nosso 
respeito com a população”, 
destacou o prefeito Felipe 
Augusto.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

 Há ótimas chances de conhecer pessoas 
interessantes nesta semana. Momento favorável para 
começar uma dieta saudável ou adquirir novos hábitos. 
Exponha seus sentimentos. Nº da Sorte 16.

 Tente manter uma distância segura de discus-
sões e assuntos polêmicos. Terá liberdade para escolher 
o que fazer, mas não descuide de responsabilidades e 
compromissos assumidos. 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

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Estará à frente de muitos projetos. Aproveite 
cada oportunidade para realizar um trabalho bem-feito e 
saiba lidar com as pressões que enfrenta no setor profis-
sional. Declare a intensidade do seu amor. Nº da Sorte 06.

 Há sinais de conflitos por toda parte. Em casa, 
motivos bobos podem gerar confusão. Mesmo assim, 
busque soluções imediatas. No amor ofereça apoio ao seu 
par. Nº da Sorte 58.

 Ao invés de brigar e guardar mágoas, deixe em 
segundo plano aquelas pessoas que só fazem cobranças. 
Dê mais valor aos amigos e familiares que estimulam o seu 
crescimento e progresso. Nº  da Sorte 07.

 No emprego, atitudes diferentes podem trazer 
resultados inesperados. Mantenha sua determinação e 
senso de justiça que tudo sairá bem. Na área afetiva, 
dedique-se à sua cara-metade. Nº da Sorte 29.

Peixes - 20/02 à 20/03
 No trabalho, vai ser preciso ter ideias diferentes 
e originais para conseguir um novo cargo. Tente olhar para 
o futuro para se realizar na profissão. No campo amoroso, 
compartilhe segredos. Nº da Sorte 33.

 Mantenha discrição no ambiente de trabalho 
e guarde segredo de seus principais planos e projetos. 
Compartilhe os seus desejos apenas com as pessoas em 
quem realmente confia.  Nº da Sorte 03.

 Há chances de começar relacionamentos 
profissionais ou uma nova fase de colaboração com seus 
colegas de trabalho. Participe e ajude para ter apoio quando 
precisar. Cuide mais do seu amor. Nº da Sorte 15.

 Trabalhe com dedicação e conclua suas 
tarefas. Projetos pessoais estão favorecidos. Confie em 
sua capacidade intelectual e terá grandes realizações. No 
amor, o clima é de paixão. Nº da Sorte 09.

 Tente controlar sua ansiedade nesta semana. 
Não fique pensando em mudar radicalmente a sua vida a 
toda hora – é melhor deixar as coisas como estão para não 
ter de fazer tudo outra vez.  11.

 Ouça bem o que os outros dizem e compre-
enda todos os pontos de vista antes de expressar suas  
opiniões. Mostre para seu amor a importância que ele tem 
para você. Nº da Sorte 03.

Um judeu, de sangue raríssimo, doou 
1 litro de sangue a um milionário árabe 
muito doente. Para retribuir o gesto, o 
milionário deu ao judeu uma BMW 0 km. 
Dias depois, o milionário precisava de 
mais sangue. Avisou ao judeu, que ra-
pidamente foi ao hospital. Seria preciso 
mais 1 litro. O judeu propôs:
— Se quiser, tire logo 3 litros.
Assim feito, no dia seguinte o judeu re-
cebeu uma caixa do milionário, conten-
do 3 esfihas. O judeu, indignado, foi co-
brar do milionário uma explicação:
— Na primeira vez, doei 1 litro e ganhei 
uma BMW. Na segunda vez, doei 3 litros 
e só ganhei 3 esfihas. Por quê?
— Agora tenho sangue judeu. 

Em Jerusalém, uma repórter da TV vai 
ao Muro das Lamentações para entre-
vistar um velho judeu.
— Bom dia, senhor! Eu sou da TV Al 
Jahzeera, e queria entrevistá-lo. O se-
nhor é a pessoa mais antiga que vem 
diariamente rezar aqui no muro. Há 
quanto tempo o senhor vem aqui para 
rezar?
— Ahh... Uns 80 anos.
— Nossa! 80 anos! E o senhor rezou pe-
dindo o quê, nesses anos todos?
— Rezo pela paz entre judeus, muçul-
manos e cristãos, rezo para que cesse o 
ódio, que pare a guerra, e que nossos fi-
lhos cresçam juntos em paz e amizade.
— E como o senhor se sente após 80 
anos de orações diárias?
— Sinto-me como se estivesse falando 
com uma parede. 

O pai judeu falou:
— Isaac já fez?
— Sim, babai.
— Jacob já fez?
— Sim, babai.
— Sarah já fez?
— Sim, babai.
— Raquel já fez?
— Sim, babai.
— Então bode dar a descarga. 

Papai Jacob mandou:
— Isaquinho, vai pegar martelo na casa 
de Abraão.
— Abraão não está, pai.
— Pega martelo na casa de Jacó.
— Jacó emprestou martelo pra Levi.
— Então vai pegar martelo com Levi.
— Levi foi viajar.
— Então pega nossa martelo mesmo! 

Jacob vai colocar um anúncio no jornal.
— Gostaria de colocar um nota fúnebre 
do morte de meu esposa.
— Pois não, quais são os dizeres?
— Sara morreu.
— Só isso?!
— Sim, Jacob não quer gastar muito.
— Mas o preço mínimo permite até 5 
palavras.
— Então coloca: Sara morreu. Vendo 
Monza 94. 

Jacob levou o Jacozinho, seu filho de 6 
anos, a um parque de diversões. Dentre 
as atrações, havia uma que chamou em 
especial a atenção do garoto: Vôo pano-
râmico de avião.
— Quero levar minha filhinho bra bas-
sear.
— São US$ 100,00.
Lógico que o judeu não aceitou. Mas o 
garoto começou a chorar, e o piloto pro-
pôs uma solução:
— Eu levo você e seu filho. Se você 
não gritar durante o passeio, não cobro 
nada.
E assim foi. Durante o vôo o piloto deu 
rasante, fez piruetas, desceu e subiu, 
tudo bruscamente. Jacob, com os olhos 

arregalados, permaneceu mudo como 
uma rocha. Quando a nave pousou, o 
piloto perguntou a Jacob:
— Em nenhum momento você deu um 
pio sequer. Não sentiu medo e vontade 
de gritar?
— Sentiu muito medo e quase gritou. 
Principalmente quando Jacozinho caiu. 

Dois mendigos estão sentados lado-a-
-lado numa rua de Roma. Um tem no 
colo uma cruz; o outro, uma estrela de 
Davi. Muita gente passa, olha para os 
dois, mas só dá esmola ao primeiro. Um 
padre observa que as pessoas não dão 
nada ao mendigo com a estrela de Davi. 
Penalizado, diz a ele:
— Meu filho, será que você não enten-
de? Este país é católico, esta cidade é 
a casa do Catolicismo. Ninguém vai dar 
esmola a você com essa estrela de Davi. 
Ainda mais, sentado ao lado de outro 
pedinte com uma cruz. Provavelmente, 
muita gente até dá esmola ao outro, só 
para provocar você.
O mendigo com a estrela de Davi ouve 
atentamente o padre, vira-se para o ou-
tro mendigo e diz:
— Moishe, olha só quem quer ensinar 
marketing aos irmãos Goldstein. 

Quatro mães judias estão jogando car-
tas.
A primeira suspira: Ai...
A segunda: Ai, ai...
A terceira: Ai, ai, ai...
A quarta: Chega de falar nos filhos. Va-
mos nos concentrar no jogo.
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VD casa dois dorm. 
(melhor rua) Jd. 

Britânia, 
R$ 195.000 

Tt. 99622-9797 zap

4 SUÍTES MOBILIADAS COM TV, 3 
VENTILADORES, CAMA DE CASAL E 1 BELICHE 

SENDO 2 COM FRIGOBAR
1 SUÍTE COM SALA, COZINHA, BANHEIRO E 

QUARTO CASA SÉDE COM 3 DORMITÓRIOS, 
SENDO 2 SUÍTES, SALA DE 8X5, COZINHA, ÁREA 

DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 3 
CARROS, ESTACIONAMENTO EXTERNO PARA 3 

CARROS, CHURRASQUEIRA, SPA COM 
HIDROMASSAGEM, PISCINA 9X3,5, CASA DE 
BONECA, LAVANDERIA, COZINHA COM 4 MESAS 
E CADEIRAS, FOGÃO, GELADEIRA, DIVERSOS 
ARMÁRIOS, QUARTO DE DESPEJO E BANHEIRO.
PRÓXIMO AO SHOPPING SERRAMAR, POSTO 
DE GASOLINA E SUPERMERCADOS, A 800M DA 
PRAIA DAS PALMEIRAS – TERRENO DE 10X54M. 
ROUPA DE CAMA, BANHO E MESAS, ALÉM DE 

UTENSILIOS DE COZINHA PARA CADA SUÍTE 
TRATAR COM GUSTAVO: 99663-7784

VENDE-SE PEQUENA POUSADA

Alugo Kit Sobrado R$ 650,00 
água/luz separados p/2 pessoas 
s/filhos/ s/animais/ M. Sá (12) 
98152-2525/ 99622-5954

VD lote 250mts² Golfinho/ Emí-
lio Manzano/ R$ 95.000,00 TT. 
99622-9797 zap

Ganassali Sobradão 
Travessão 3 dor (2 sts) 
sl 2 amb/ coz/ var/ AT 
500m/ a.c. imóvel Jaca-
rei/ R$ 350 mil (12) 3500-
2599/ creci 185991-F

Caraguatatuba implanta Setor de 
Fisioterapia Paradesportiva 

Com o crescimento do núme-
ro de atletas com deficiência 
em Caraguatatuba, o Depar-
tamento de Esportes Adapta-
dos da Secretaria de Esportes 
e Recreação implantou este 
ano, um setor de fisioterapia 
paradesportiva, com objetivo 
de melhorar a condição do 
paratleta nas competições.
No município, a prática es-
portiva para pessoas com 
deficiência evoluiu para o 
esporte de alto rendimento, 
onde cada vez mais, os atle-
tas alcançam níveis elevados 
de competição, trazendo para 
a cidade até Recorde das 
Américas.
Com treinamentos que exi-
gem mais esforço do atleta, 
cresce também o número de 
lesões, colocando o profis-
sional de fisioterapia como 
indispensável no melhor ren-
dimento do paradesportista
O trabalho do setor inicia 
com a avaliação de novos 
alunos, com acolhimento 
para conhecer o histórico e 
o que ele busca no esporte. 

A partir desta avaliação, o 
fisioterapeuta analisa sua 
condição e se a modalidade 
de interesse é indicada para 
o caso.
A fisioterapeuta do setor, 
Daniela Marazzi, explica 
que a partir da anamnese, a 
entrevista individual, é pos-
sível indicar qual modalida-
de o aluno irá se enquadrar. 
“Aos atletas de competição, 
nosso objetivo é cuidar; onde 
em caso de dor ou limitação, 
nada impeça o seu desen-
volvimento na modalidade”, 
explica.
O principal objetivo é manter 
a qualidade de vida do atleta 
com deficiência, oferecen-
do acolhimento e garantin-
do sua condição no esporte, 
dentro do limite de cada um, 
mas sempre com foco na 
evolução e superação.
O setor atualmente realiza 64 
atendimentos por mês, com 
seis atletas, onde são atendi-
dos duas vezes na semana.
Além dos atendimentos, 
também são promovidas 

palestras dentro das escolas 
sobre o esporte paralímpico. 
“A ideia é mostrar que inde-
pendente da deficiência, po-
dem sim, participar de algu-
ma atividade desportiva. Por 
meio do esporte, é possível 
desenvolver diversos benefí-
cios e ter uma vida saudável, 
contou a fisioterapeuta.
A secretaria oferece treina-
mento de diversos níveis 
para pessoas com deficiên-
cia, desde iniciação até de 
alto rendimento, nas seguin-
tes modalidades: arremesso 
de peso, dardo, disco, salto 
em altura, salto em distância, 
corrida, natação, bocha, rol-
lerski sentado e em pé (esqui 
com rodas), além de con-
dicionamento físico/treino 
funcional.
Atualmente, o departamento 
de esportes adaptados conta 
com 74 atletas, sendo 32 de 
alto rendimento que recebem 
o benefício da bolsa atleta. 
Semanalmente, realiza, em 
média, nove matrículas no-
vas.
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Aluga-se 1 apartamentos  de um 
dormitório no bairro  Pontal  Santa Marina  

próximo a pista. Sala   conjugada, uma 
suíte e banheiro com instalações para 

máquina de lavar.  Possue uma vaga de 
garagem com  controle remoto, antena 

coletiva para  TV digital, porteiro 
eletrônico e  Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 

com proprietário

IDOSO SOLITÁRIO
Deseja conhecer senhora livre, de meia 
idade, que goste de dançar e passear; 
não fumante e que saiba dirigir. Res-
posta para Arrais - Caixa Postal n°88, 
Caraguatatuba/SP – CEP: 11.660-070, 

por carta informando Grau de instrução, 
peso e altura e eventualmente atividade 
profissional; telefone para contato e ou-
tras informações que queira transmitir.  

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004229-40.2016.8.26.0126
Classe: Assunto: Monitória - Duplicata
Requerente: Meireles e Silva Comercio de Tintas Ltda
Requerido: Pereira e Pereira Reparação de Veículos Automotores Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1004229-40.2016.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Es-
tado de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER ao requerido PEREIRA E PEREIRA REPARAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ 13.031.985/0001-64, com 
endereço à Antonio Hermenegildo de Macedo, 40, Jaraguazinho, CEP 
11675-360, Caraguatatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória 
por parte de Meireles e Silva Comercio de Tintas Ltda, alegando em 
síntese: que é credor do requerido da importância atualizada de R$ 
5.703,15, representada por um boleto de número 3912-1, com venci-
mento para 02/08/2012, no valor de R$ 2.088,96 e pelo boleto número 
3912-3, no valor de R$ 2.088,95, com vencimento para 01/09/2012, os 
quais deixaram de serem pagos. Encontrando-se o réu em lugar in-
certo e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de e quinze 
dias úteis promova o pagamento da dívida apontada na inicial e dos 
honorários advocatícios, os quais são fixados em 5% (cinco por cento) 
do valor atribuído à causa (art. 701, caput, do NCPC). 4. Realizado o 
pagamento integral no prazo assinalado, ficará a parte ré isenta do paga-
mento das custas processuais. 5. Decorrido o prazo sem pagamento e 
sem a oposição de embargos, constituirse-á de pleno direito o título ex-
ecutivo judicial. 6. A parte ré poderá opor, nos próprios autos, embargos 
monitórios, devendo observar as regras do artigo 702 do Novo Código de 
Processo Civil.. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edi-
tal, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 02 de setembro de 2019.

Imobiliária em 
Caraguatatuba precisa-se 

de corretor de imóveis com 
experiências. 

Pago ajuda de custo. 
TRATAR (12) 99769-0255

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0002386-62.2013.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguata-
tuba, Estado de São Paulo,Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital vi-
rem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que perante este 
Juízo se processa a ação de Procedimento Comum Cível, requerida por 
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PAULISTA em face de AIRTON JOSÉ SARAIVA GUEDES E DEMAIS 
OCUPANTES, para fins de instituir faixa de servidão de passagem, mais 
especificamente sob a faixa de servidão da linha de transmissão 138kv 
Taubaté – Paraibuna – Caraguatatuba, que já encontra-se em opera-
ção desde 1965, cuja área é parte do imóvel registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba em matrícula sob nº 5.621. As 
partes transigiram amigavelmente para pagamento da quantia total de R$ 
102.000,00(cento e dois mil reais), sem prejuízo dos depósitos judiciais 
prévios efetuados pela autora. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Caraguatatuba, aos 6 de setembro de 2019.

 MINUTA DO EDITAL

2ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião - Processo n.º 1001750-69.2019.8.26.0126.
O Doutor JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, da Comarca de Caraguatatuba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como, seus cônjuges e/ou sucessores, que SUZANA 
FERREIRA DO NASCIMENTO MENDES ajuizou Ação de Usucapião, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa 
Rosa Paes, que assim se descreve: “Inicia-se no ponto 1, de coordenadas 
N 7.379.971,278m e E 454.128,692m, localizado na divisa com a Área de 
Rogério dos Santos Mendes (RG:  40.195.478-X/ CPF: 338.324.588-38), 
no alinhamento da Travessa Rosa Paes; do ponto 1 segue numa linha 
reta de 10,01m, com azimute de 343º 46’ 15”, confrontando com o alin-
hamento da Travessa Rosa Paes, até atingir o ponto 2; deste ponto de-
flete à direita, e segue numa linha reta de 27,37m, com azimute de 075º 
45’ 10”, confrontando com a Área de Marcelo dos  Santos  Mendes  (RG:  
33.449.696-2/  CPF:  301.133.288-69),  até  atingir  o  ponto  3; deste 
ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 10,00m, com azimute 
166º 05’ 06”, confrontando com a Área de Cristiano dos Santos Mendes 
(RG: 40.195.154/ CPF: 341.198.628-01), até atingir o ponto 4; deste 
ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 26,96m, com azimute 
255º 45’ 10”,  confrontando com a Área de Rogério dos Santos Mendes 
(RG: 40.195.478-X/ CPF: 338.324.588-38), até atingir o ponto 1, início da 
presente descrição, perfazendo uma área total de 271,65m² (duzentos e 
setenta e um metros e sessenta e cinco decímetros quadrados)”, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena 
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo au-
tor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Caraguatatuba, 8 de outubro de 2019.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E ESPOSTIVA DE 
CARAGUATATUBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pela presente ficam os senhores associados da “ACREC – ASSOCIA-
ÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E ESPORTIVA DE CARAGUATATUBA”, 
com Sede Social sita à Av. Amazonas, nº 489, Bairro do Indaiá, em Cara-
guatatuba, Estado de São Paulo, CONVOCADOS para realização de AS-
SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia, local e horário 
para deliberarem sobre a ordem do Dia, conforme – abaixo mencionados:
Dia: 20 (vinte) de novembro de 2019;
HORÁRIO: 20:00 (vinte) horas em Primeira Chamada.
20:30 (vinte horas e trinta minutos) em segunda chamada;
LOCAL: Nas dependências da sede social;
ORDEM DO DIA:
A) Prestação e Aprovação de contas: Exercícios 2018 a 2019.
B) Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo e 
posteriormente a eleição do Órgão Executivo do Clube;
C) Demais assuntos de interesse geral dos associados.

Caraguatatuba, 03 de outubro de 2019.

Itiro Kose
Secretária da “A.C.R.E.C.”  

Ganassali Bco Alto 
R$ 95 mil 1 dor/ sla/ coz/ 
gar. vários/ mobiliada (12) 
3500-2599/ creci 185991-
F

Ganassali Chácara 
Pegorelli 2.848m² ao lado 
nova rodovia/ ótimo local/ 
R$ 150 mil/ (12) 3500-
2599/  creci 185991-F

Ganassali Sobrado 
Porto Novo R$ 220 mil/ 2 
suítes/ sala/ coz/ 1 auto/ 
ac. financ/ (12) 3500-
2599/  creci 185991-F

Ganassali Terreno fr-
ente mar Porto Novo 400 
m²/ escr. def/ ótimo local/ 
R$ 320 mil/ (12) 3500-
2599/  creci 185991-F
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VD KITINET no Calçadão Rua 
Santa Cruz, 197 - Caraguá c/ 
sala grande, cozinha, wc, R$ 
150,00 mil. Todo reformado. 
Aceito parte carro ou casa. 

Fone: (33) 8862-6720 
c/ João ou (12) 99120-1082 

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

MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA ROCHA , RG 
18.731.782-SP, Declara que teve extraviado sua certidão nº 
09/2007, período de 14/02/1992 a 25/03/2002, com data de 
23/05/2007, de tempo de serviço no Estado.

Alugo Gaivotas: Casa 
2 dor/ banh/ coz/ R$ 
750,00/ 1 dor/ banh/ 
coz. amer/ R$ 600,00/ 
dir. propriet/ (12) 98812-
1429/ 98877-4615

VENDO ótima casa 2 
dormitórios Porto Novo/ 
próximo da praia/ R$ 
198.000,00/ TT. 99622-
9797 zap

VENDO terreno Jd. 
Britânia 50mts da Praia/ 
R$ 245.000,00/ TT. 
99622-9797 zap

VENDO S10 98/ 4.3 V6 
bom estado (GNV) R$ 
11.000,00/ 3887-1997/ 
98192-1539

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

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


