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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Uma justa homenagem a 
Sávio Luiz dos Santos

Na última semana, milhares de 
manifestações nas redes sociais eviden-
ciavam o carinho e o respeito que a co-
munidade de Caraguatatuba tem pelo 
empresário Sávio Luiz dos Santos que ter-
minou seu mandato de dois anos a frente 
da Associação Comercial e Empresarial.

A entidade fundada em 21 de abril 
de 1965 teve como idealizador de sua 
criação o então contador José d’ Almeida 
Barbosa o qual nunca foi seu presidente. 

Inicialmente conhecida como 
ACIC – Associação Comercial e Indus-
trial de Caraguatatuba e hoje como ACE 
– Associação Comercial e Empresarial de 
Caraguatatuba tem 54 anos de existência.

Destacados empresários de nossa 
cidade foram presidentes da entidade e 
Sávio foi o seu vigésimo primeiro man-
datário.

No último dia dez de janeiro Sávio 
entregou a presidência para o advogado 
Lucas Gallina, que assume para o biênio 
2020/2021. 

Mas Sávio não foi só presidente, 
sua participação na entidade acumula dé-
cadas tendo sido diretor e conselheiro de 
várias gestões.

O que posso eu dizer sobre Sávio:
Sávio além de um ser iluminado foi 

o melhor diretor que tive em dois manda-
tos como presidente.

Foi um parceiro que me acompa-
nhou mesmo nos momentos mais difíceis 
que tive quando enfrentamos problemas 
com o prefeito na criação da chamada 
Zona Azul.

Vou repetir o que me disse Ali 
Yaktine um dos primeiros presidentes de 
nossa entidade.

“Não podemos comparar gestões. 
Cada um de nós foi preparado pela vida. 
E com nossas experiências e valores, 
cada um da sempre o melhor de si como 
presidente. Isso é certo. 

Podemos até discordar de algumas 
ações de um presidente, mas nunca dizer 
que cada um não deu o melhor de si.”

Em minha opinião sua gestão foi 
perfeita, política e administrativamente fa-
lando e o classifico como um grande pre-
sidente que com certeza faz jus a figurar 
com sua foto na galeria de ex-presidentes 
da entidade.”

Vejamos alguns dados de sua 
gestão biênio 2018/2019

-Aumento no número de associados;
-Inclusão de novos parceiros;
-Continuidade e melhoria em eventos 
como a Caminhada da Mulher que em 
2018 teve 300 participantes e em 2019 al-
cançou 500 participantes;
-O resgate do Baile de Aniversário da 
ACE que foi sucesso nos dois anos de seu 
mandato;
-A feijoada do Dia do Comerciante;
-A Rota do Hamburguer;
-O apoio a Feira Empreenda Caraguá que 
também foi brilhante nestes 2  anos;
-A parceria com o Sebrae que trouxe di-
versos treinamentos e capacitações para 
os empresários de nossa cidade como o 
Caraguatatuba Empreendedora e a forma-
ção de uma turma do Empretec;
-A aproximação com a Prefeitura Muni-
cipal onde apoiou e também recebeu o 
apoio em vários eventos;
-O estreitamento da parceria com a UNI-
MED SJC que andava abalada;
-A participação assídua nas reuniões da 
Regional RA6 da FACESP;
-Em seu mandado a entidade teve repre-
sentantes em todos os Conselhos Munici-
pais;
-A volta da Revista Interface Empresarial 
parada há mais de 2 anos;
-Voltou a ter visibilidade em toda a im-
prensa falada e escrita do Litoral Norte;
-Parceria com a Associação de Hotéis e 

Pousadas e Associação de Quiosques fa-
zendo uma pesquisa de ocupação aos fi-
nais de semana que hoje serve de parâme-
tro e de informação para os empresários 
locais e para a imprensa em geral;
-A ACE encabeçou a Manifestação de 
empresários contra as interdições da Ta-
moios;
-Doação de 6 bicicletas para a Polícia Mi-
litar para o patrulhamento das ruas;
-Implantação do aplicativo da ACE Cara-
guá e modernização do site;
-A TV ACE que estará em pleno funciona-
mento a partir desse mês;

-Reabertura do Posto da Junta Comercial;
-Criação do Café Empresarial que tem 
sido um grande sucesso de público;
-Distribuição de brindes aos associados 
no final do ano;
-Sem contar os trabalhos internos como a 
modernização na área de informática, au-
mento no número de consultas do SCPC, 
revitalização e manutenção da sede, in-
vestimentos em capital humano e o reco-
nhecimento e valorização dos colabora-
dores, e outras pequenas ações, mas não 
menos importantes que foram realizadas.
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Prefeitura autoriza construção de 
canal extravasor para evitar enchentes 

no Santamarina e Golfinhos 
A Prefeitura de 

Caraguatatuba inicia nos 
próximos dias as obras de 
construção do canal extra-
vasor entre os bairros Jar-
dim Britânia e Pontal San-
tamarina. 

As intervenções são 
necessárias para dar maior 
vazão das águas que de-
sembocam no Rio Lagoa, 
oriundas dos bairros Pon-
tal Santamarina, Balneário 
dos Golfinhos, Jardim Bri-
tânia e parte da Praia das 
Palmeiras. 

Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas, ini-
cialmente as intervenções 
serão executadas entre o 
Rio Lagoa e a Rodovia SP-
55, um trecho de 500 me-
tros.

Posteriormente, a 
obra seguirá em direção ao 
Pontal Santamarina e, com 

isso, haverá necessidade de 
corte na Rodovia Rio-San-
tos (SP-55) na altura da ro-
tatória do Shopping. 

Para a intervenção, 
a Prefeitura pediu autori-
zação do Departamento 
de Estradas de Rodagens 
(DER) e haverá necessida-
de de desvios de trânsito na 
SP-55. 

A obra será exe-
cutada por uma empresa 
terceirizada que ficou em 
segundo lugar no proces-
so licitatório, já que a pri-

meira colocada desistiu de 
realizar a intervenção no 
final do ano passado.

O custo estimado 
de toda a obra de drena-
gem é de aproximada-
mente R$ 1 milhão e os 
recursos são provenientes 
de uma parceria entre a 
Prefeitura de Caraguata-
tuba e o Fehidro (Fundo 
de Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo), li-
gado ao Governo do Esta-
do. A expectativa é de que 
as obras estejam concluí-
das em abril.

Prefeitura realiza nivelamento 
com bica corrida no Massaguaçu 

Mais de 200 tonela-
das de um material chama-
do bica corrida (composto 
de pó de pedra e cascalho) 
são utilizados no nivela-
mento mecânico do Portal 
Patrimônium, no bairro 
Massaguaçu, localizado na 
região Norte da cidade.

Os trabalhos feitos 
pela Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep) tem o objetivo de 
melhorar as condições de 

trânsito na via e proporcio-
nar maior segurança para os 
veículos e pedestres.

Atendendo a reivin-
dicação dos moradores, o 
trabalho foi iniciado na Rua 

Antônio de Salena. Dois ca-
minhões trucados revezam para 
transportar todo o material até a 
via enquanto uma motonivelado-
ra (Patrol) realiza o nivelamento 
mecânico.

Demônios da Garoa e Chimarruts 
agitam público em Caraguatatuba 

mesmo com chuva 
A chuva do final de 

semana não atrapalhou os 
fãs que foram curtir os sho-
ws dos grupos Demônios da 
Garoa (Centro) e Chimarruts 
(Massaguaçu), dentro da 
programação do Caraguata-
tuba Summer Festival 2020.

A banda de samba 
Demônios da Garoa foi fun-
dada nos anos 70 e desde 
então faz sucesso nas rodas 
de bares e de sambas em 
todo Brasil. Atualmente con-
ta com os integrantes Sér-
gio Rosa, Roberto Barbosa, 
Dedé Paraizo, Izael Caldeira 
e Ricardo Rosa.

Com a presença de 
cerca de 10 mil pessoas, 

a banda se apresentou na 
sexta-feira (17/01) e cantou 
os seus maiores sucessos, 
como por exemplo, Trem 
das Onze, Saudosa Maloca, 
Prova de Carinho, Samba do 
Arnesto.

A abertura do show 
do Demônios da Garoa fi-
cou por conta da grupo local 
Choro Cinema Mudo.

Massaguaçu
Já no sábado (18/01), 

a banda Chimarruts agitou o 
público na praia do Massa-
guaçu.

O melhor do reggae 
foi apresentado pela ban-
da que é formada por Rafa 
Machado, Nê, Diego Dutra, 
Vinícius Marques, Emerson 
Alemão, Sander Fróis e Ro-
drigo Maciel. A abertura do 
show principal foi com a 
banda local Tribo Caiçara.

O Caraguatatuba 
Summer Festival segue até 
15 de fevereiro na Praça da 
Cultura, Porto Novo e Mas-
saguaçu com shows todos 
gratuitos.

Entre as atrações 
principais que ainda vão pas-
sar pelos palcos da cidade 
estão Planta & Raiz, Os Tra-
vessos, Falamansa, Detonau-
tas e Banda Melim.

Obra do Sistema de Esgotos do Jardim 
Califórnia já tem 90% de redes 

coletoras instaladas 
A concessionária 

continua com as obras de im-
plantação do Sistema de Es-
gotamento Sanitário (SES) 
do Jardim Califórnia, em Ca-
raguatatuba.

Iniciado após a visi-
ta técnica da Prefeitura de 
Caraguatatuba, durante o fe-
riado de 20 de novembro, o 
empreendimento tem prazo 
de conclusão de três meses, 
mas deve ser concluído antes 
do prazo final.

Uma antiga reivindi-
cação da comunidade, o SES 
Jardim Califórnia está loca-
lizado na região central do 
bairro Estrela D’Alva.

Contará com 1,4 km 
de redes coletoras e uma es-
tação elevatória de esgotos 
em benefício de 100 famílias 
que ainda não tinham seus 

imóveis contemplados com 
sistema de esgotamento sa-
nitário.

Com investimento 
na ordem de R$ 1 milhão, 
as obras estão sendo exe-
cutadas na Avenida Alcides 
Alves Pereira, Travessa José 
Arildo, Rua Derval Teixeira 
e Rua Manoel Amaral, se-
quencialmente.

O gerente da Divi-
são Caraguatatuba, Pedro 
Rogério de Almeida Veiga, 
explica que pela proximida-
de do Jardim Califórnia com 

o Centro, é uma obrigação 
e compromisso da Sabesp 
executar essa obra comple-
mentar para atender a região 
em sua totalidade.

“Estamos com o cro-
nograma adiantado. A Sa-
besp já assentou 90% das 
redes coletoras e já executou 
87% dos ramais domiciliares 
a serem atendidos pelo siste-
ma. Paralelamente, já esta-
mos fazendo a reposição de 
bloquetes e concluímos 55% 
do trabalho nesse sentido”, 
finalizou.



08 de novembro de 2018 - 04 -

Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

 - 04 - 23 de janeiro de 2020Noroeste News

Grito de Carnaval 
em Ilhabela acontece sábado

O Carnaval de Ilha-
bela começa a agitar o arqui-
pélago a partir do dia 25 de 
janeiro, com o evento “Grito 
de Carnaval”, que conta com 
as apresentações das esco-
las de samba da cidade e por 
fim o show musical da Banda 
Araketu.

O local da festa foi 
modificado e será realizada 
no bairro da Água Branca, no 
Campo do Galera, a partir das 
21h. A mudança do local ocor-
reu, pensando no grande fluxo 
de pessoas que irão ao evento, 
além de turistas atraídos pela 
temporada de verão e feriado 
do aniversário da cidade de 
São Paulo, dando aos foliões 
do “Grito de Carnaval”, uma 
prévia do carnaval da cidade, 
juntamente com o gostinho da 
folia.

“Queremos aproveitar 
ao máximo o esforço da Liga 
das Escolas de Samba neste 
carnaval, trazendo para Ilha-
bela um cenário de alegria e 
profissionalismo, como vimos 
que é possível no Dia do Sam-
ba. O Grito de Carnaval é só 
o começo de um evento que 
só termina em 25 de feverei-
ro, valorizando as famílias, 

escolas e blocos de Ilhabela”. 
Destaca a secretária de Desen-
volvimento Econômico e do 
Turismo, Bianca Colepicolo.

Além das apresenta-
ções da Corte Momesca de 
Ilhabela e escolas de samba 
da cidade, nossa corte de 2020 
receberá a corte de São Sebas-
tião, que promete abrilhantar 
mais o evento e dar um show 
de samba junto com o Show 
do Araketu.

“O grito de carnaval” 
trata-se de um evento inédito 
e queremos inserir nas come-
morações para que os paulis-
tanos possam se programar e 
virem brincar em Ilhabela”, 
completou o presidente da 
Liga Carnavalesca Cleber 

Biscassi.
A abertura oficial do 

Carnaval 2020 acontece no 
dia 21 de fevereiro, às 21h, na 
Vila, com a entrega da chave 
da cidade para a Corte Mo-
mesca, seguida pelos desfiles 
dos blocos de embalo e trio 
elétrico.

Confira a programação 
completa do Carnaval

25/1
21h - Grito de Carnaval
21/2
21h – Entrega da chave para 
Corte Momesca 22h – Blo-
cos de embalo e trio elétrico
22/2
15h – 18h – Matinê (Salga)
21h – Trio elétrico (Vila)

Ilhabela adia Audiências Públicas 
sobre Saneamento Básico

A prefeita de Ilha-
bela, Maria das Graças 
Ferreira, determinou o 
adiamento das Audiên-
cias Públicas sobre o 
contrato de prestação de 
serviços de saneamento 
básico do arquipélago 
com a Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo, que 
seriam realizadas nos 

dias 21 e 23 de janeiro, 
no Auditório do Paço 
Municipal. As novas da-
tas serão definidas em 
breve. A prefeita tomou a 
decisão após acatar posi-
ção da Advocacia Geral 
do Município e rito legal 
proposto por procurado-
res municipais.

Assim que a novas 

datas forem definidas a 
prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, fará a 
divulgação. As audiên-
cias têm o objetivo de 
dar conhecimento à po-
pulação sobre o contrato 
com a Sabesp e abrir es-
paço para manifestação 
pública.

Adolescente é 
apreendido por tráfico 

em Caraguatatuba
 Um adolescente fo-
ragido da Fundação Casa foi 
apreendido na madrugada 
de segunda-feira (20/01), no 
bairro Sumaré.
 De acordo com a 
Polícia Militar, o jovem jogou 
uma sacola no chão ao perce-
ber a aproximação da viatura, 
mas acabou sendo abordado e 
apreendido, após os policiais 
encontrarem na sacola 229 
embalagens de cocaína, 90 
pedras de crack, e 45 embala-
gens de maconha.
 O adolescente con-
fessou ser foragido e foi leva-
do para a delegacia onde ficou 
à disposição da Justiça.

Dois são presos em 
desmanche em 
Caraguatatuba

 Dois homens foram 
presos na última sexta-feira 
(17/01), em um desmanche 
clandestino de caminhões no 
bairro Pegorelly.
 Segundo a Polícia 
Civil, a dupla foi encontrada 
após uma empresa que teve 
um caminhão furtado em 
Guarulhos rastrear o veículo e 
encontrá-lo na cidade.
 No local, foram en-
contrados motores e diversas 
peças cortadas. Alguns donos 
de caminhões roubados foram 
até o local e reconheceram 

partes de seus veículos.
 A dupla foi presa por 
furto e receptação. Um deles 
já tinha passagem por roubo e 
tráfico.

Jovem é detido por 
tráfico em Ubatuba

 Um adolescente foi 
detido por tráfico de drogas 
na Praia do Sapê. A apreensão 
foi na madrugada de sábado 
(18/01), e segundo a Polícia 
Militar, ao avistar a viatura o 
jovem tentou fugir, mas aca-
bou sendo capturado.
 Com ele a polícia 
apreendeu aproximadamente 
155 embalagens vazias que 
seriam usadas para embalar 
drogas, 31 papelotes de maco-
nha, um relógio e R$ 303,00. 
Levado para a delegacia, o jo-
vem permaneceu à disposição 
da Justiça.

Homem é preso por 
tráfico em São Sebastião
 Em patrulhamento 
pelo bairro Morro do Abrigo, 
a Polícia Militar deteve um 
homem na noite de segunda-
-feira (20/01), por tráfico de 
drogas.
 De acordo com a 
polícia, com o indivíduo que 
estava em atitude suspeita, 
foram encontrados 16 eppen-
dorfs de cocaína, 1 aparelho 
celular e R$ 97,00. Nas pro-
ximidades do local onde o 
mesmo foi abordado ainda foi 

encontrada uma sacola con-
tendo mais 179 eppendorfs 
de cocaína e uma balança de 
precisão.

Procurado por homicídio 
é preso em Ubatuba

 De acordo com a Po-
lícia Militar, atendendo a uma 
denúncia de que em um veí-
culo se encontrava uma pes-
soa procurada por homicídio, 
policiais se dirigiram ao local, 
e prenderam dois homens. 
A abordagem aconteceu na 
madrugada de quinta-feira 
(16/01), no bairro Rio Escuro.
 No veículo foi en-
contrada uma mochila conten-
do 1 simulacro de pistola, 1 
celular, 1 tablete de maconha, 
10 eppendorfs de cocaína, 97 
pedras de crack e R$ 93,00.
 Os homens foram 
levados para a delegacia e um 
terceiro indivíduo fugiu.

Homem é preso por 
tráfico em Ilhabela

 De acordo com a 
Polícia Militar, após uma de-
núncia, ocorrida na noite de 
terça-feira (14/01), policiais 
se dirigiram até o bairro Mor-
ro do Abrigo, onde abordaram 
um indivíduo que carregava 
uma sacola plástica onde fo-
ram encontrados 14 embala-
gens de cocaína, 19 de crack, 
1 celular e R$ 85,00. Ele foi 
levado para a delegacia e fi-
cou a disposição da Justiça.
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Gracinha está disposta a implementar 

solução que for proposta pela sociedade 
civil e Câmara para ajuste da TPA

A prefeita de Ilhabe-
la, Maria das Graças Ferreira 
dos Santos Souza, a Graci-
nha, informou nesta segun-
da-feira (20), que está dis-
posta a acatar a solução que 
for proposta pela sociedade 
civil e Câmara para ajustes 
no funcionamento da Taxa 
de Preservação Ambiental 
(TPA), cobrada dos turistas 
que entram com veículos no 
arquipélago, desde março de 
2008. A prefeita concorda 
que há necessidade de me-
lhoria no modelo de opera-
ção.

Reconhecendo que a 
criação da Taxa de Preser-
vação Ambiental representa 
um avanço para as áreas am-
biental e turística, a Prefeita 
defende ajuste no sistema de 
funcionamento de cobrança 
da taxa, feita por meio de ca-
bines instaladas na saída da 
ilha, próximo ao embarque 
da travessia da balsa.

Gracinha Ferreira tem 
acompanhado as discussões 
promovidas pelos conselhos 
municipais de meio ambien-
te e turismo, sociedade civil 
e legislativo. “Estamos nos 
informando sobre os debates 

nessas reuniões 
para implantar-
mos o que for 
melhor para o 
município”. Des-
tacou a prefeita, 
que elogiou a 
participação ati-
va do legislativo. 
“Estou feliz por 
saber que o vereador Anísio 
Oliveira tem representando a 
Câmara e participado dos de-
bates sobre esse assunto com 
os conselhos de Turismo e de 
Meio Ambiente”.

Uma nova licitação 
para a prestação do serviço 
terá que ser aberta após a úl-
tima ser cancelada por ação 
de uma empresa que alegou 
inconstitucionalidade no edi-
tal. Atualmente, apenas uma 
empresa faz o serviço de co-
brança e o software. O con-
selho de meio ambiente pro-
pôs que uma empresa faça o 
serviço de cobrança e outra 
do software, para ter con-
dições de fazer conferência 
dos valores. Essa alteração 
no edital, de divisão dos ser-
viços, provocou o cancela-
mento do certame, mas abriu 
essa oportunidade de rever a 

operação.
Os representantes 

nos conselhos de meio am-
biente e turismo entendem 
que é preciso fazer “uma 
nova proposta de funciona-
mento de cobrança da TPA 
para que ela cumpra de fato 
sua função de preservação”. 
Contestam o fato dos va-
lores arrecadados servirem 
para praticamente manter a 
estrutura da arrecadação e 
não terem efetividade no in-
centivo do Turismo de maior 
permanência, que é mais 
sustentável.

A verba da arrecada-
ção da TPA é revertida ao 
Fundo de Meio Ambiente 
e deve ser aplicada em des-
tinação final de resíduos, 
castração e chipagem de ani-
mais, educação ambiental, 
entre outros.

Rotary Club de Caraguatatuba Poiares 
entrega equipamento a Casa de 

Saúde Stella Maris
O Rotary Club de Ca-

raguatatuba Poiares em par-
ceria com o Distrito 4571 de 
Rotary International, entre-
gam para a UTI Neonatal da 
Maternidade da Casa de Saú-
de Stella Maris em Caragua-
tatuba novos equipamentos. 
Foram doados: 04 Incuba-
doras Neonatal Estacioná-
ria, 02 Berços Aquecidos de 
UTI Neonatal e 07 Bombas 
de Infusão de Seringa. Os in-
vestimentos totalizaram R$ 
199.900,00 e, foram adquiri-
dos com recursos provenien-
tes do Subsídio Global apro-
vado pela Fundação Rotária, 
conforme projeto apresenta-
do à Fundação Rotária pelo 
clube. 

Os equipamentos 
vêm para contribuir, ainda 
mais, com o excelente ser-
viço prestado pela mater-
nidade à toda comunidade 
do Litoral Norte Paulista, já 

que a maternidade da Casa 
de Saúde Stella Maris em 
Caraguatatuba é o “hospital 
de referência no atendimen-
to materno-infantil” para as 
quatro cidades praianas, e até 
mesmo, para algumas outras 
cidades da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba, 
conforme informa a Diretora 
Administrativa, Sra. Tatiane 
Santos. 

Acompanhado por as-
sociados do Rotary Club de 
Caraguatatuba Poiares, as-
sim como, dos Presidentes: 
Alessandra Aparecida Fer-

reira Antunes e Dante Bachi 
Junior, que lideraram o pro-
jeto, e ainda, pelos associa-
dos do Rotary Club de Ca-
raguatatuba, Gov. Distrital 
de Rotary International, Au-
gusto Antunes Corrêa Filho, 
e do Rotary Club de Ubatu-
ba, Dr. Juscelino Mendes de 
Almeida Neto (Pediatra), o 
Governador do Distrito 4571 
do Rotary International, GD 
João Weslley Trigo Lage 
visitou em 14 de janeiro de 
2020 a Casa de Saúde Stella 
Maris em Caraguatatuba/SP. 

Assinado decreto que autoriza 
desapropriação de terreno para construção 

de casas populares em Barequeçaba
A Prefeitura de São 

Sebastião assinou na última 
sexta-feira (17) um decreto 
que autoriza a desapropria-
ção de uma área de aproxi-
madamente 2.500 metros 
quadrados para a construção 
de casas populares em Bare-
queçaba, na região central 
do município.

As unidades habita-
cionais serão destinadas às 
famílias que tiveram que 
deixar suas casas, devido ao 
risco de desabamento dos 
imóveis, após as fortes chu-
vas que castigaram a cidade, 
em maio do ano passado.

Nesta nova etapa da 
desapropriação, a Secretaria 
de Assuntos Jurídicos (SA-
JUR), vai propor uma ação 
judicial para a concretiza-
ção da desapropriação do 
terreno e após o trâmite as 
obras devem ser iniciadas.

Conforme com-
promisso firmado entre o 
prefeito e os moradores, o 
terreno proposto para de-

sapropriação fica na Rua 
Amália Maria de Jesus, em 
Barequeçaba.

No momento, algu-
mas famílias estão em casas 
do conjunto habitacional 
“São Sebastião F”, no bair-
ro do Jaraguá, enquanto ou-
tras, estão recebendo Alu-
guel Social.

O prefeito Felipe 
Augusto comemorou a as-
sinatura do decreto. “Essa 
é uma conquista para as fa-

mílias. Sabemos o quanto é 
importante a moradia para 
o ser humano e estamos fa-
zendo de tudo para dar todo 
o apoio necessário para es-
sas famílias. Nosso objetivo 
sempre foi que as famílias 
continuassem em Bareque-
çaba e vamos conseguir 
concretizar essa promessa. 
Agora é questão de tempo 
para que as novas casas se-
jam construídas”, comen-
tou.

Prefeitura entrega mais de 2 mil 
metros quadrados de pavimentação 

pela Regional Topolândia
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Re-
gional Topolândia, vincula-
da à Secretaria de Serviços 
Públicos (SESEP), realizou 
diversas obras em 2019. 
As ruas dos bairros Itatin-
ga, Olaria, Mirante e To-
polândia receberam mais 
de 2 mil metros quadrados 
de pavimentação com blo-
quetes; foram substituídos 
cerca de 60 metros de tu-
bulação e quase 700 metros 
quadrados de pavimenta-
ção com concreto.

Nesta sexta-feira 
(17), diversas obras e re-
paros foram realizados; 
as ruas Onofre Santos, 

Antônio Pereira, Traves-
sa Rosalina, por exemplo, 
tiveram as galerias limpas. 
Também tiveram as ruas 
limpas, com o serviço de 
retirada de areia, a Bene-

dito Pedro dos Santos e a 
Rua Francisco Tenório. Até 
uma pedra que poderia des-
lizar foi quebrada nos ser-
viços. Receberam o serviço 
de limpeza de mato as ruas, 
Santiago e Amélia.



 Noroeste
New

s
23/01/20

Happening 
News

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br

MTB 0066202

-06-

A Festa Tropical 2019, organizada pelas 
mulheres da Fraternidade Feminina Maria 

Meira, foi um sucesso. Na ocasião também 
ocorreu a posse da nova presidente Maria 

Clara S. Fernandes e da nova Diretoria. 
Parabéns meninas. Deixo aqui registrado uma 
homenagem ao nosso amigo Emílio Charif Ali 
Joma, que nos deixou de forma tão inesperada. 
Aos familiares minhas singelas condolências.

Ana Joma e 
Emilio Carif Ali Joma

Caraguatatuba promove entrega de 130 
aparelhos auditivos e zera fila de espera 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Saúde, reali-
zou nesta terça-feira (21/01) 
a entrega de 130 aparelhos 
auditivos com o objetivo de 
zerar a fila de pacientes que 
aguardavam pelo benefício.

A entrega foi realiza-
da na Secretaria de Saúde e 
beneficiou 63 pacientes com 
deficiência auditiva. O in-
vestimento é de R$ 89,7 mil 
com base em recursos muni-
cipais.

A distribuição dos 
aparelhos foi feita em pe-
quenos grupos com cerca 
de 10 pessoas. Os pacien-
tes compareceram acompa-
nhados de um familiar para 
receber orientações básicas 
a respeito do manejo e cui-
dados que devem ter com os 
aparelhos.

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
falou da satisfação em estar 
presente neste momento tão 
especial para cada paciente. 
“Este é um grande desafio, 

pois muita gente precisa de 
aparelhos auditivos. Espero 
que isto melhore e muito a 
qualidade de vida de vocês. 
Estamos zerando novamente 
a fila de espera pelo benefí-
cio, assim como fizemos em 
2018”, ressaltou.

Segundo a fonoau-
dióloga Janaína Gonzaga 
Marques, da Secretaria da 
Saúde, cada aparelho foi re-
gulado de acordo com o exa-
me de audiometria de cada 
paciente.

Raimundo Rodrigues 
da Costa, 78 anos, aguarda-
va pelo aparelho desde no-

vembro de 2019. Com pro-
blemas de audição, desde os 
76 anos, agradeceu a inicia-
tiva da Prefeitura de Cara-
guatatuba. “Eu achei ótimo. 
Recebi rápido demais e deu 
tudo certo. Para nós, que so-
mos de idade, é maravilhoso 
contar com este aparelho”, 
disse.

O secretário de Saú-
de, Amauri Toledo, ressalta 
que o uso do equipamento 
requer do usuário um pe-
-ríodo de adaptação. “A par-
ticipação e colaboração da 
família é muito importante 
neste momento”, afirma.

Preta Gil, Exaltasamba e 
Murilo Huff são atrações do Carnaval 

2020 em Caraguatatuba 
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Turismo, já 
definiu as atrações para o 
Carnaval 2020 em Cara-
guatatuba com três shows 
de grandes artistas brasilei-
ros e ainda 17 Blocos Car-
navalescos.

O primeiro show 
do Carnaval 2020 fica por 
conta de Murilo Huff, no 
domingo (23/02), às 21h, 
da Praça da Cultura, no 
Centro. O cantor sertane-
jo, marido da cantora Ma-
rília Mendonça, é natural 
de Goiânia e seus maiores 
sucessos são Dois Enga-
nados, Se for Arrumar 
Alguém, Idiota Favorito e 
outros.

Em seguida, na se-
gunda (24/02), quem sobe 
ao palco, é o grupo de pa-
gode Exaltasamba, tam-
bém a partir das 21h.  A 
banda foi fundada em 1982 

e desde então canta suces-
sos como Teu Segredo, Tá 
Vendo Aquela Lua, Fui, Li-
vre Pra Voar e muito mais!

Fechando com cha-
ve de ouro o Carnaval 
2020 de Caraguatatuba, na 
terça-feira (25/01) a can-
tora Preta Gil será a atra-
ção na Praça da Cultura, 
no Centro, às 21h. A filha 
de Gilberto Gil tem como 
seus maiores sucessos as 
músicas Sinais de Fogo, 
Muito Perigoso, Cheiro 
de Amor e diversas outras 
canções que fizeram e fa-
zem sucesso no Brasil.

Além dos shows, a 
apresentação de 17 Blo-
cos Carnavalescos já es-

tão confirmados para este 
Carnaval, seis a mais que o 
ano passado.

O Bloco responsá-
vel por abrir o Carnaval 
nas ruas de Caraguatatuba 
é o da Solidariedade, na 
quinta-feira (20/02), com 
a concentração no Quios-
que Guaruça, no Centro. A 
saída está prevista para as 
20h.

Os blocos mais tra-
dicionais da cidade estão 
confirmados como, por 
exemplo, Bloco das Pira-
nhas, do Urso, Devotos 
da Cheirosa, dos Trouxas, 
Gaiola das Loucas, Tropa 
D´Litro e muito mais
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:
“Viúva Porcina 

na Cultura e 
Sinhozinho Malta 
na Presidência?”

De namoradinha do Brasil 
a Bruxa do Planalto

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 A semana revela uma grande integração com 
os colegas e as pessoas que fazem parte do seu universo de 
trabalho. Você poderá se dedicar a uma atividade prazerosa.
Nº da sorte 56.

 A semana revela uma predisposição a aceitar o 
desafio das mudanças mais radicais. A sua vida profissional 
e familiar podem ser as mais atingidas. Nº da Sorte 01.

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

 Excelente astral para conciliar trabalho com 
prazer e criatividade. Tudo que envolva lazer, e entreteni-
mento conta com boas vibrações. Nº da sorte 32.

 Você saberá como transmitir segurança e pode-
rá assumir novas responsabilidades. Profissões que exijam 
conhecimento específico contam com ótimas vibrações. Nº 
da Sorte 10.

 O setor profissional recebe uma nova alavan-
cada, mas você terá que construir seu pé-de-meia de forma 
lenta e cuidadosa. Nº da sorte 09.

 Excelente semana para contar com a sua 
memória e capacidade de concentração. Se puder, trabalhe 
em casa ou em lugares isolados. Nº da sorte 26. 

Peixes - 20/02 à 20/03
 Boa semana para trocar ideias, partilhar proje-
tos e trabalhar em equipe ou em algo que envolva vendas. 
Nº da Sorte 59.

 Você vai estar articulada, comunicativa e capaz 
de expressar suas idias facilmente. A inconstância será o 
seu maior desafio. Nº da Sorte 04.

 Boa oportunidade para fazer uma autocrítica e 
ficar mais consciente de suas limitações. No final de semana, 
mantenha-se afastada das pessoas fofoqueiras. Nº da sorte 
01.

 O setor profissional ganhará um novo embalo 
nesta semana. Eis o momento de correr atrás dos seus 
interesses. Terá que fazer uso da responsabilidade para 
atender às suas expectativas. Nº da sorte 39.

 Nada vai cair do céu, mas em compensação 
você terá o reconhecimento que merece. Tudo o que você 
conquistar esta semana será fruto de seu trabalho. Nº da 
Sorte 33.

 Viverá uma fase muito mais produtiva se 
deixar a individualidade de lado. É hora de somar forças e 
reconhecer quem são de fato os seus aliados. Nº da Sorte 
90.
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VENDE-SE Casa 
R$ 150.000,00 próx 
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/ 
wc/ gar/ 3882-3022

CASA próx. rodoviária 
c/3 dor. sendo 1 suíte/ 
sala/ coz/ wc/ gar/ R$ 400 
mil/ 3882-3022

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

VENDE-SE apto R$ 
240.000,00 M. Sá 2 dor/ 
sl/ coz/ wc/ gar. coberta/ 
3882-3022

VD Terreno Praia das 
Palmeiras 10x30 c/ escri-
tura definitiva e impostos 
pagos/ R$ 35.000,00 (12) 
98111-5520

ALUGA-SE CHALÉ 
KIT R$ 450,00/ bairro Pal-
meiras/ tratar: 3882-3022

VD Lote 100m² no Mor-
ro do Algodão (próximo 
ao Posto de Saúde)/ Ligar 
99735-3675 período da 
manhã

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezados Senhores(as) Associados(as)

 O Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caragua-
tatuba, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para a 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 31 de janeiro 
de 2020, em sua sede situada a Rua São Sebastião nº 19, bairro Sumaré, 
iniciando-se os trabalhos às 10h00, em primeira convocação, ou na falta 
de quórum necessário, às 10h30 em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

 Ratificação da Eleição da Diretoria da Associação, procedida na 
AGO realizada em 12/12/2019, em face de erro ocorrido na elaboração 
do Edital de Convocação publicado em 14/11/2019, e atendimento às ex-
igências formuladas na Nota de Exigência do Oficio de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica de Caraguatatuba, sob nº de protocolo 1846.

Caraguatatuba, 22 de janeiro de 2020.

Caraguatatuba oficializa passeio 
turístico para Fazenda de Mexilhão 

na Praia da Cocanha 
Caraguatatuba conta 

com mais um atrativo turísti-
co. O prefeito Aguilar Junior 
entregou nesta terça-feira 
(21/01), aos representantes 
da Associação de Pescadores 
e Maricultores da Praia da 
Cocanha (Amapec), o Alvará 
de Licença de Funcionamen-
to do passeio de visitação 
na Fazenda de Mexilhão, 
na Praia da Cocanha, região 
Norte da cidade.

O Alvará de Turis-
mo de Base Comunitária era 
uma reivindicação antiga 
dos maricultores do local, 
que agora poderão ter ou-
tra opção de renda, além da 
venda dos produtos. Com a 
oficialização do passeio, Ca-
raguatatuba ganha mais uma 
atração de turismo, única no 
Litoral Norte, que visa ga-
rantir preservação ambiental 
e a valorização da cultura 
caiçara local.

O prefeito Aguilar 

Junior destacou a pre-
ocupação em sempre 
pensar no povo de Ca-
raguatatuba, que é da 
região. “Temos mui-
tos desafios a serem 
enfrentados, mas com 
vontade e parcerias, va-
mos realizar. Obrigado 
por buscarem mais esse 
crescimento e no que 
precisarem, conte comigo. O 
próximo passo é a balsa para 
manutenção do produto”, ga-
rantiu Aguilar Junior.

 
O passeio 

A Fazenda de Mexi-
lhão é considerada a maior 
do Estado e sua produção em 
uma área de 36 mil metros 
quadrados pode chegar a 160 
toneladas/ano, se não houver 
nenhuma intercorrência.

Atualmente, o passeio 
já é realizado com estudantes 
do Instituto de Pesca de São 
Paulo e Instituto Federal de 

Caraguatatuba, como aula 
prática no curso de Aqui-
cultura, criação de animais 
aquáticos com possibilidade 
de consumo.

A saída do passeio 
fica localizada na Amapec 
e dura em média, 1h30. Os 
visitantes poderão conhecer 
o dia a dia do funcionamento 
da Fazenda, desde o processo 
de reprodução do Mexilhão, 
as práticas de cultivo até o 
seu desenvolvimento para o 
tamanho comercial, além de 
toda técnica de limpeza, be-
neficiamento e preparação 
do produto para venda.
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VENDE-SE Casa 
R$ 150.000,00 próx 
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/ 
wc/ gar/ 3882-3022

VENDE-SE apto R$ 
240.000,00 M. Sá 2 dor/ 
sl/ coz/ wc/ gar. coberta/ 
3882-3022

VD R$ 265.000,00 
Estrela D’Alva casa 
c/2 dorms. sendo 1 
suíte/ sala/ coz/ wc/ 
gar/ nova/ moderna/ 
98240-5545

ALUGA-SE Sob-
rado em condomínio 
no Tinga/ particular/ 
R$800,00/ 2 quart./ 2 wc/ 
sala/ coz./ lavanderia/ 
(12) 98130-6031 / (12) 
97406-3399

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAÇAS
Avenida Circular I, nº. 87 – Martin de Sá - Caraguatatuba/SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Eu, JOÃO ALBERTO GALASSI, na qualidade de Síndico do CON-
DOMÍNIO EDIFÍCIOTERRAÇAS, venho pela presente, CONVOCAR os 
Proprietários/Condôminos, conforme Convenção Condominial e legisla-
ção pertinente, para reunir-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
que realizar-se-á no dia 15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO), nas 
dependências do Condomínio, ás 16:30hm em primeira convocação.
Não havendo o quórum exigido pela Convenção, ficam desde já convo-
cados, em segunda convocação às 17:00h, com qualquer número de 
condôminos presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1- Composição da Mesa de trabalhos;
2- prestação de contas do exercício de 2019 e posição financeira do 
Condomínio (receitas / despesas / saldo em conta aplicação / 13° salário 
e Inadimplência )
3-Previsão orçamentária 2020
4-Projeto portaria , outros serviços executados
5- Eleição do síndico e Membros do Conselho;
6-Outros assuntos de interesse comum, que poderão ser discutidos e 
apresentados.
Observando que neste item não poderá haver deliberação, se for o caso 
os itens cogitados podem ser apresentados em assembleia futura.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
· Os condôminos que não puderem comparecer poderão se fazer repre-
sentar por procurador, condômino ou não.
· Não terá direito a voto nem poderá participar de Assembleias o condômi-
no que se encontrar em atraso no pagamento de suas taxas, despesas 
ou encargos que lhe competir ou por multa que lhe tenha sido aplicada.
· Os locatários devem comunicar aos proprietários da realização da
Assembleia. O inquilino só pode participar com procuração do condômi-
no/proprietário.
· Em qualquer hipótese, as deliberações tomadas obrigarão os condômi-
nos que deixaram de comparecer à reunião, dando-se a ausência como 
concordância tácita a matéria deliberada.
· A ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO NÃO É SOMENTE PARA DELIB-
ERAR O FUTURO E A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, MAS TAMBÉM 
PONTO DE ENCONTRO PARA DISCUSSÃO DE IDÉIAS E CONFRAT-
ERNIZAÇÃO DOS MORADORES, VOLTADAS PARA UM OBJETIVO 
COMUM: O BEM ESTAR DE TODOS. PARTICIPE!

Caraguatatuba/SP, 15 de janeiro de 2020.
JOÃO ALBERTO GALASSI - SÍNDICO 

ALUGA-SE Sobrado 
em condomínio no Tinga/ 
particular R$ 800,00 / 2 
quart./ 2 wc/ sala/ coz./ 
lavanderia/ (12) 98130-
6031 / 97406-3399

VD OU TROCA por 
casa em Caraguá/ Sitio 
no Pouso Altinho/ quarto/ 
sala/ coz./ wc/ fogo a 
lenha/ churrasqueira/ po-
mar todo formado / R$50 
mil (12) 99618-5124

ALUGA-SE Sobrado 
em condomínio no Tinga/ 
particular/ R$800,00/ 2 
quart./ 2 wc/ sala/ coz./ 
lavanderia/ (12) 98130-
6031 / (12) 97406-3399

VD-SE  OU TROCA 
casa Pouso Altinho quar-
to/ sala/ coz./ wc/ fogão  
lenha/ churrasqueira/ 
pomar todo formado por 
casa em Caraguá/ R$50 
mil / (12) 99618-5124

VD Lote 100 m² no Mor-
ro do algodão próximo ao 
Posto de saúde/ Tratar 
99733-3675 período 
manhã

VENDE-SE Casa 
R$ 150.000,00 próx 
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/ 
wc/ gar/ 3882-3022



NOROESTE NEWS  é uma publicação semanal do Instituto Cesar Informática Ltda - ME - CNPJ 07.255.117/0001-65 - End.: Rua Guarulhos nº 157  sala 4 - Centro  Caraguatatuba - CEP: 11660-070
 Fone: (012) - 3600-6280 - Jornalista Responsável Cesar Vieira Bisetto - MTB 33.832 - Fone: 98114-0022 - Diretora Comercial Marly Gomes Bisetto - 98121-4017 

Sócia Diretora Maria de Fátima Marques Souza - fone : 98128-7496 -  Impressão: Atlântica Gráfica e Editora Ltda. - Rua Iris Memberg, 170 - Barro Branco - VI. Jovina - Cotia - SP - CNPJ 02.963.583/0001-81
Tiragem: de 5.000 a 10.000 exemplares - ATENÇÃO Os artigos publicados neste jornal são de inteira responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do editor. 

Qualquer reprodução só será permitida desde que citada a fonte.

- 10 -Noroeste News - Classificados - 11 - 23 de janeiro de 2020



Noroeste Noroeste
New

s
Caraguatatuba, 23 de janeiro de 2020  E-mail editor2017@noroestenews.com.br    Site - http://www.noroestenews.com.br      ANO XXI  Nº 1.130

Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


