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Após anos de luta de Aurimar, 
UPA Sul é inaugurada

Hospital Regional: divulgada 
convocação para entrevista 

Prefeitura oferece nova capacitação aos selecionados 

“Publicado nesta edição o edital de exumação dos 
sepultados no ano de 2.015 no Bela Vista Cemitério Parque”

Bloco da Solidariedade reuniu mais 
de 600 foliões no Centro 

 Caraguatatuba continua com inscrições 
para 110 vagas de bolsista do PEAD 
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Um governo que rouba o direito de 
se aposentar não é governo é bandido

Caos no INSS: mais de 2 milhões 
de brasileiros na fila da aposentadoria. 
Pessoas que cumpriram as regras, tra-
balharam duro e agora são desrespeita-
das, muitas até passando necessidades 
básicas. Também vale lembrar que em 
nosso sistema previdenciário o cidadão 
não tem a possiblidade de escolher, e 
tem descontado impositivamente de 
seu salário a contribuição da previdên-
cia.

Os sistemas de concessão de 
benefícios da Previdência Social não 
estão devidamente ajustados às novas 
regras da Previdência, por isso, mais de 
2 milhões de brasileiros esperam na fila 
da aposentadoria.

O caos é tanto que culminou com 
a substituição do presidente do órgão, 
Renato Vieira, no fim de janeiro, por 
Leonardo Rolim, então secretário de 
Previdência do Ministério da Econo-
mia. Porém, na avaliação do ex-minis-
tro da Previdência Carlos Gabas, que é 
funcionário de carreira e já dirigiu a su-
perintendência do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social), a mudança de 
presidente não resolve a situação.

Segundo o ex-ministro, o núme-
ro reduzido de trabalhadores do INSS, 
a privatização da Dataprev  e a con-
vocação de militares sem qualificação 
adequada para a função, só devem pio-
rar o problema.

Essa situação em minha opinião 
é premeditada pelo Ministro da Eco-
nomia Paulo Guedes, pessoa de ultra-
-direita que não gosta de pobre, de em-
pregada doméstica, nem de funcionário 

público. O Tchuca Tchuca já é chamado 
de “Caco Antibes” nas redes sociais.

O INSS tem um déficit de mais 
de 16 mil servidores, que se aposenta-
ram e não foram substituídos, uma situ-
ação que já vinha sendo denunciada há 
muito tempo. Portanto, a contratação 
de cerca de 7 mil militares da reserva 
para atender a população, me causa 
muita estranheza e duvido que resolva 
o problema.

Além da necessidade de treina-
mento sobre questões complexas, como 
execução de leis, decretos e instruções 
normativas, os militares irão receber 
um adicional de 30% na reserva remu-
nerada.  Ou seja, os cortes implementa-
dos ao longo do ano passado, com o fim 
único de ajuste fiscal – que prejudicou 
e prejudica não só a população, como 
também os servidores – foram inócuos, 
já que a contratação de militares custará 
R$ 14,5 milhões por mês.

O governo diz que até abril os 
novos prestadores de serviço já esta-
rão treinados, e o fluxo de atendimento 
deve ser normalizado em seis meses. 
Porém, não há previsão para zerar a 
fila, já que cerca de 1 milhão de novos 
processo entram por mês.

Duvido também que esse caos 
não tenha sido planejado pelo senhor 
da Senzala Paulo Guedes.

Pelo que se comenta, a insatis-
fação com o ministro já atinge o Pre-
sidente que teria dito que seu prazo de 
validade vence em junho, mas se é por 
falta de Adeus... By By!

Hospital Regional: divulgada 
convocação para entrevista 

Prefeitura oferece nova capacitação aos selecionados 
O Instituto Sócrates 

Guanaes (ISG), gestor do 
Hospital Regional do Lito-
ral Norte, em Caraguatatuba 
divulgou nesta sexta-feira 
(21/02), a convocação para 
entrevista coletiva referente 
ao processo seletivo.

As entrevistas serão 
realizadas de 2 a 6 de mar-
ço, no Centro Universitário 
Módulo, no Centro, em ho-
rários alternados, de acordo 
com cada área de atuação. 
O ISG reforça que os candi-
datos compareçam com 30 
minutos de antecedência do 
horário estabelecido.

Os resultados po-
dem ser conferidos pelo 
site: www.isgsaude.org (link 
‘Trabalhe Conosco’, unida-
de HOSPITAL REGIONAL 
DO LITORAL NORTE, Re-
sultados e Convocações).

É necessário compa-
recer portando documento 
de identificação oficial com 
foto e o comprovante de ins-
crição. Durante a entrevista, 
os candidatos não poderão 
usar equipamentos eletrôni-
cos, como celulares, tablets, 

calculadoras e outros.
As contratações serão 

mediante as necessidades de 
cada área do hospital, poden-
do os aprovados na seleção 
permanecer no cadastro de 
reserva do Instituto.

Capacitação 
A Prefeitura de Cara-

guatatuba segue com objeti-
vo de capacitar a população 
da cidade para o processo 
seletivo do Hospital Regio-
nal. Os aprovados na prova 
técnica e convocados para 
entrevista poderão participar 
de um treinamento prepara-

tório no dia 28 de fevereiro 
(sexta-feira).

A capacitação terá 
como foco dinâmica em gru-
po e entrevista e será minis-
trada por uma profissional 
da área de psicologia. Esta-
rão disponíveis turmas nos 
períodos da manhã, tarde e 
noite, na Secretaria Munici-
pal de Educação.

As inscrições serão 
recebidas na quarta-feira 
(26/02), a partir das 13h, e 
na quinta-feira (27/02), até 
às 16h, pelo telefone (12) 
3897-5650. As vagas são li-
mitadas.

Inscrições para 34 vagas de facilitador de 
oficina em Caraguatatuba continuam até dia 26 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba continua com as 
inscrições para o processo se-
letivo na função de facilitador 
de oficina.

As inscrições podem 
ser realizadas exclusivamente 
via internet até às 23h59 do dia 
26 de fevereiro (Quarta-feira 
de Cinzas) pelo site www.nos-
sorumo.org.br.

O processo destina-se 
à contratação temporária com 
validade de seis meses, prorro-
gável por igual período a crité-
rio da Administração Pública.

Ao total são 34 vagas 
ofertadas e o valor da inscrição 
para as funções de ensino mé-
dio é de R$ 48, enquanto ensi-
no superior a taxa é de R$ 69.

As vagas disponíveis 
serão para as áreas de artes, ar-
tes circenses, artesanato, arte-
sanato para pintura em tecido, 
barbeiro, cabeleireiro, capoei-
ra, confeitaria, artes marciais 
jiu-jítsu, corte e costura, artes 
marciais karatê, desenho ar-

tístico, desenho mangá, desig-
ner de sobrancelha, manicure/
pedicure, maquiagem, padaria 
artesanal, teatro e recreação.

O processo seletivo 
constará das seguintes etapas: 
provas objetivas com questões 
objetivas de múltipla escolha e 
avaliação de títulos.

Os salários variam 
de R$ R$ 1.045,00 a R$ R$ 
2.981,73, com carga horária de 
20 e 40 horas semanais. Todas 
as funções exigem experiência 
comprovada na área.

O edital completo 

pode ser consultado na edi-
ção n.º 218 do Diário Oficial 
do município, disponível no 
site da prefeitura, através do 
link http://www.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/pmc/wp-content/
uploads/2020/02/Edital_218.
pdf.

Segundo a Prefeitura 
de Caraguatatuba, 5% das va-
gas estão destinadas para pes-
soas com deficiência (PCD). 
Os critérios estão descritos no 
Item 4 do edital. Informações 
sobre isenção do valor da ins-
crição podem ser obtidas no 
Item 5 do edital.
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Após anos de luta de Aurimar, UPA Sul é inaugurada
Aurimar Mansano celebra a sua 

mais recente e importante conquista 
para a região Sul de Caraguatatuba. Na 
última semana, o vereador inaugurou 
junto com o prefeito municipal a Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA), 
localizada no Perequê-mirim e que vai 
atender cerca de 300 pessoas por dia.

Essa é uma luta antiga do parla-
mentar que está em seu sexto manda-
to. Desde que assumiu como vereador, 
Aurimar Mansano batalha por melho-
rias na área da saúde. Somente nos úl-
timos anos, Aurimar teve aprovada vá-
rias proposituras reivindicando a UPA 
Sul, como os requerimentos 131/2015, 
072/2017 e mais recentemente a de nº 
99/2018, cobrando informações e o 
funcionamento da unidade. 

“Tínhamos urgência para o iní-
cio do funcionamento da UPA da re-
gião Sul. São inúmeras famílias que 
estavam aguardando essa conquista. 
Há muitos anos existe essa necessida-
de. Hoje estou muito contente por mais 
essa conquista, que sem dúvida, é uma 
das mais importantes desde que assumi 
como vereador no ano de 1997”, falou 
o parlamentar.

Em seus requerimentos, Aurimar 
ressaltava que a unidade minimizará o 
sofrimento dos munícipes, já que para 
serem atendidos atualmente, necessitam 
ir até a região central da cidade, tendo 
que usar o transporte público, além de 
que, muitas vezes, há um acompanhan-
te, o que gera gastos a mais com passa-
gens. “Isso é respeito ao cidadão, saúde 
pública é prioridade, é preciso investir, 
oferecer boas condições de estrutura e 
de profissionais. A população de Cara-
guatatuba merece um atendimento dig-
no e a região Sul precisava com urgên-
cia da UPA”, afirmou.

Inaugurada no último dia 19, a 
UPA da Região Sul funciona para aten-
dimento de urgência e emergência. A 
unidade também conta com uma base 
do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), que também foi um 
pedido do vereador Aurimar.

A expectativa é de que sejam 
atendidos em média cerca de 300 pa-
cientes por dia ou nove mil atendi-
mentos/mês. O espaço conta com dois 
médicos clínicos 24 horas, pediatra em 
esquema de 12 horas por dia e um mé-
dico emergencista 24 horas. A unidade 

conta ainda com oito leitos de 
observação adulto, dois leitos de 
observação infantil e um leito de 
isolamento.

Além disso, a unidade con-
ta com uma farmácia para os pa-
cientes com funcionamento das 
17h às 7h da manhã em dias úteis 
e 24 horas aos finais de semana 
e feriados. Estes horários foram 
definidos justamente para cobrir 
os períodos em que as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS’s) estão 
fechadas e o paciente não conse-
gue ir até a UBS para buscar me-
dicamentos.

Aurimar Mansano sempre 
lutou pela saúde, conquistan-
do através de emendas diversos 
equipamentos para a Santa Casa, 
além da construção da maternida-
de. O Hospital Regional, que em 
breve estará pronto, foi uma das princi-
pais conquistas do vereador. “Em 2009, 
graças ao nosso empenho, foi inaugura-
do o AME. Após isso conquistamos o 
CEM (Centro de Especialidades Médi-
cas) e o CEO (Centro de Especialidade 
Odontológica)”, frisou. O parlamentar 

conseguiu também o Pronto Atendi-
mento 24 horas para o Massaguaçu, 
região Norte. As UBSs do Morro do 
Algodão, Casa Branca e Perequê-mirim 
foram conquistadas após luta do verea-
dor, assim como as ampliações dos Pos-
tos de Saúde do Tinga e do Porto Novo. 

Bloco da Solidariedade reuniu mais de 600 foliões no Centro de Caraguatatuba 
A largada ao Caraguá Folia 

2020 foi dada na noite de quinta-feira 
(20/02), o Bloco da Solidariedade 
organizado pelo Fundo Social de Ca-
raguatatuba levou para avenida mais 
de 600 foliões, que abrilhantaram o 
esquenta de Carnaval.

A concentração começou ani-
mada próximo à ponte do rio Santo 
Antônio, com muito samba da bate-
ria da Escola Furiosa. O bloco seguiu 

agitado até a Praça da Cultura, acom-
panhado por um trio elétrico com a 
Banda Saca Rolha, tocando as famo-
sas marchinhas carnavalescas.

O Fundo Social também levan-
tou a bandeira do combate à violência 
contra a mulher, com a participação 
do Centro Integrado de Atendimen-
to à Mulher (CIAM), através da ala 
“Nem com uma flor”.

A ideia foi mostrar que Carna-
val é tempo de festa, mas pode ser 

também, a ocasião de 
chamar atenção da so-
ciedade sobre assun-
tos importantes, neste 
caso, o combate à vio-
lência contra a mu-
lher, uma das princi-
pais preocupações da 
atual administração.

A presidente do 
Fundo Social, Sama-
ra Aguilar, agradeceu 

a participação de todos e ressaltou 
que pelo terceiro ano consecutivo, o 
evento é um sucesso. Ela agradeceu a 
toda equipe envolvida e afirmou que 
a verba arrecadada, será integralmen-
te investida em projetos de capacita-
ção gratuitos à população.

“Nossas ações são desenvol-
vidas com muito profissionalismo e 
respeito a todos. Obrigada a banda 
e a bateria que voluntariamente ani-
maram nossa noite. Declaro aberto o 
Carnaval em Caraguatatuba”, anun-

ciou Samara.
O Bloco também recebeu a 

presença do prefeito Aguilar Junior, 
vereadores, secretários municipais, 
idosos, pessoas com deficiência e 
crianças, reunidos em um ambiente 
familiar, alegre e divertido.

Os abadás foram confecciona-
dos com o apoio de empresas par-
ceiras que ajudaram a transformar o 
Carnaval em ações sociais como Ca-
raguá Praia Shopping, Associação de 
Hotéis e Pousadas e CVC.



08 de novembro de 2018 - 04 - - 04 - 26 de fevereiro de 2020Noroeste News

 Caraguatatuba continua com inscrições 
para 110 vagas de bolsista do PEAD 
As inscrições para 

o Programa Emergencial 
de Auxílio-Desemprego 
(PEAD) da Prefeitura de Ca-
raguatatuba terminam às 16h 
do dia 28 de fevereiro (sexta-
-feira), no site http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/ (no banner do PEAD).  
Os bolsistas selecionados de 
ambos os sexos executarão 
atividades de roçada (manu-
al e mecânica) e limpeza de 
valas, além da capina, var-
rição e pintura de vias pú-
blicas, bem como a varrição 
de praias e manutenção de 
obras, coordenadas pela Se-
cretaria de Serviços Públicos 
(Sesep).

O Programa Emer-
gencial de Auxílio-Desem-
prego conta com 350 vagas 
no total, dessas, 240 estão 
ocupadas. O edital oferece 
110 vagas para preenchimen-
to imediato. Os candidatos 
concorrem para 20 vagas 
de Beneficiário Oficial de 
Serviços Leves e 90 de Be-
neficiário de Serviços Pesa-
dos. Os demais classificados 
ficarão em lista de espera, 
para futura substituição dos 
beneficiários que encerrarem 
o contrato durante a vigência 
do certame.

Quem não possui 
acesso à internet pode se 
inscrever até o dia 28 de fe-
vereiro (sexta-feira), das 8h 
às 11h e das 13h às 16h, nas 
Regionais Sul (antiga Sub-
prefeitura do Porto Novo), 
Centro (Jardim Aruan) e 
Norte (Massaguaçu), além 
do PAT de Caraguatatuba, no 
Sumaré.  É necessário levar 
um documento com foto (RG 
e CNH) e preencher o for-
mulário. Durante o preenchi-
mento da ficha de inscrição, 
o candidato tem que optar se 

será Beneficiário Oficial de 
Serviços Leves ou de Servi-
ços Pesados.

De acordo com o De-
creto nº 1.200/2020, o bene-
ficiário de oficial de serviços 
leves fará a varrição manual 
de vias públicas, ciclovias 
e praças; limpeza manual 
de praias; recolhimento dos 
resíduos de capina e roça-
da; manutenção e zeladoria 
de próprios públicos e ou-
tras atividades afins.  Ainda 
conforme o decreto, o bene-
ficiário oficial de serviços 
pesados executará capina e 
roçada manual, desobstru-
ção de boca de lobo, roçada 
mecanizada, limpeza de vala, 
poda de árvores, assenta-
mento e retirada de bloque-
tes, operação tapa-buracos, 
assentamento de tubos em 
valas, carga e descarga de 
diversos, entre outras ativi-
dades afins.

Para ser inserido no 
PEAD, o cidadão precisa 
ser maior de 17 anos; estar 
desempregado, ou sem opor-
tunidade de trabalho, e não 
ser beneficiário de seguro-
-desemprego, da Previdência 
Social pública ou privada; 
não ter participado do Pro-
grama Estadual da Frente de 
Trabalho, com oferta de qua-
lificação profissional durante 
o período, instituído pela Lei 
Municipal nº 2.082/13; não 
ter participado do Progra-
ma Municipal da Frente de 
Trabalho nos exercícios an-
teriores, com oferta de qua-
lificação profissional durante 
o período, instituído pela Lei 
Municipal nº 1.758/2009; es-
tar inscrito no PAT – Posto de 
Atendimento ao Trabalhador; 
aceitar os termos do progra-
ma emergencial mediante as-
sinatura de termo de adesão; 
e residir em Caraguatatuba.

Quem participa do 
PEAD recebe o auxílio-de-
semprego, no valor mensal 
de um salário mínimo na-
cional (R$ 1.045); auxílio-
-alimentação no valor cor-
respondente a 1/3 do salário 
mínimo nacional vigente (R$ 
348,33); e seguro contra aci-
dentes pessoais, a ser contra-
tado pela municipalidade.

Mais informações 
pelo telefone (12) 3885-4550 
ou e-mail servicospubli-
cos@caraguatatuba.sp.gov.
br. O edital está disponível 
no Diário Oficial Eletrônico 
do Município, no link http://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/wp-content/uploa-
ds/2020/02/Edital_225.pdf 
(Edital 225).

O PEAD
O Programa Emer-

gencial de Auxílio-Desem-
prego tem caráter assistencial 
e proporciona ocupação, qua-
lificação profissional e renda 
para esses trabalhadores. A 
jornada é de 40 horas sema-
nais, incluindo a realização 
de atividades e cursos pro-
fissionalizantes de, no míni-
mo, quatro horas por semana, 
para que o colaborador esteja 
apto a entrar no mercado de 
trabalho ao final do contrato.

O período de dura-
ção do participante dentro 
do programa é de seis meses, 
que podem ser prorrogados 
três vezes por seis meses, até 
completar o limite máximo 
de dois anos.

Vale lembrar que as 
vagas serão preenchidas de 
acordo a necessidade da Ad-
ministração Pública e com a 
disponibilidade orçamentária 
ou em caráter de substituição 
ao participante que já cum-
priu com o período máximo 
de duração do programa.

Caraguatatuba apresenta Programa Planta 
Popular para alunos do Ensino Médio 

Os alunos do Ensi-
no Médio da E.E Benedito 
Paes Sobrinho, no Perequê-
-Mirim, Região Sul de Ca-
raguatatuba, tiveram a opor-
tunidade de conhecer, nesta 
sexta-feira (21/02), o Progra-
ma Planta Popular, desenvol-
vido pela Secretaria Munici-
pal de Urbanismo.

Detalhes sobre o pro-
jeto e até curiosidade sobre 
a profissão de arquiteta des-
pertaram interesse de jovens 
como Julia Dhayna Souza, 
15 anos, que se encantou 
com os projetos. Como so-
nha ser arquiteta, aproveitou 
para conhecer cada planta já 
elaborada pela equipe da Se-
cretaria.

O jovem Kaíque Cos-
ta da Silva Santos, 16 anos, 
conta que mora há pouco 
mais de um ano em Caragua-
tatuba e seu pai é construtor, 
por isso achou interessante o 
material que vai levar para 
casa. “Eu pretendo trabalhar 
com ele, e é bom sempre co-
nhecer um pouco mais e o 
que a cidade oferece”.

Para a arquiteta res-
ponsável pelo projeto, Bru-
na de Carvalho Pereira, foi 
interessante ver o comporta-
mento dos alunos que parti-
cipavam de uma feira de em-
preendedorismo na unidade 
escolar. “São esses jovens 
que aprendem mais sobre o 
programa e levam para casa, 
mostram que é possível ter 
um imóvel regularizado”, 
explica.

O Programa Planta 
Popular oferece o projeto 
completo de imóveis a mu-
nícipes de recebem até três 
salários mínimos. Trata-se 

de um projeto piloto que a 
Secretaria de Urbanismo tem 
implantado nas escolas para 
facilitar o acesso da popula-
ção ao Programa Planta Po-
pular.

Mas todos os muníci-
pes interessados no serviço 
podem procurar a Secretaria 
de Urbanismo de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
para informações.

Endereço
A Secretaria de Ur-

banismo está localizada na 
Avenida Brasil, 749, no Su-
maré, telefone (12) 3886-
6060.

São Sebastião intensifica ações de 
limpeza após chuvas na cidade

A Prefeitura de São 
Sebastião segue com a lim-
peza de todas as cabeceiras 
do Córrego do Outeiro, na 
região central do município, 
assim como diversas ruas da 
cidade. São Sebastião decre-
tou estado de atenção após 
registrar mais de 200 milí-

metros de chuva na sexta-
-feira (21).

Nesta terça-feira (25), 
os servidores da Regional 
Centro da SESEP, apoiada 
por caminhão e máquina, 
trabalharam no desassorea-
mento do Córrego do Outei-
ro. Com 80 metros cúbicos 

de areia retirados.
Segundo a Secre-

taria de Serviços Públicos 
(SESEP), todas as equipes 
continuam trabalhando inin-
terruptamente para garantir a 
limpeza de via públicas e ga-
lerias de águas pluviais nas 
três regiões do município.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:
“Mentir para obter 
dinheiro é fraude. 

Mentir para obter votos 
é política!”

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 A vida vai parecer mais fácil agora, a fase é 
estável na paixão. O clima será de lealdade e confiança 
mútuas. Nº da Sorte 20.

 O clima será de pura sedução no lance com o 
gato. Há grande chance de realizar seus sonhos no campo 
sentimental. Nº da Sorte 13.

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

 Alguém que está longe pode despertar sau-
dade. Tente intensificar seus contatos no decorrer desta 
semana e comemore! Nº da Sorte 26.

 O romance deixa a desejar. Tudo indica que 
você vai querer mudanças radicais na sua vida familiar e 
afetiva. Nº da Sorte 07.

 Fique esperta com falsos amigos e pessoas 
que não conhece direito. Gostos em comum vão fortalecer 
o romance. Nº da Sorte 01.

 Não tenha medo do desconhecido. Pensamen-
tos positivos farão a diferença. A saúde pede atenção, ok? 
Nº da Sorte 11.

Peixes - 20/02 à 20/03
 É uma boa semana para trocar ideias e parti-
lhar projetos. Um romance recente pode virar compromisso. 
Espante o medo! Nº da Sorte 08.

 Você não vai conseguir nada no grito! Cuidado 
com discussões e decisões. Agite sua vida social e quebre 
a rotina! Nº da Sorte 02.

 Se seus relacionamentos precisam de ajustes, 
a hora é esta. Excelente astral para ampliar seus horizontes 
afetivos. Nº da Sorte 09.

 Há sinal de frustração no amor. Em vez de ficar 
sonhando acordada, tente avaliar o que realmente importa 
para você. Nº da Sorte 22.

 Fique de olho nas oportunidade que vão 
surgir. No campo sentimental, seu poder de sedução será 
irresistível! Nº da sorte 16.

 Excesso de otimismo não é bom. Mas seus 
esforços serão reconhecidos. O amor poderá ficar em 
segundo plano. Nº da Sorte 20.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1006435-
27.2016.8.26.0126O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr. PAULO GUILHERME DE FARIA, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELIO CASTRO COSTA, brasileiro, 
gerente de produção, casado, RG n.º 2007982768-8 SSP/PE, CPF n.º 
278.954.998-23, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este 
Juízo tramita de uma Ação de Cobrança de Alugueres e Encargos, movida 
por Valdemir Fabricio Alves, brasileiro, solteiro, assistente técnico, RG n° 
12.706.979-3 SSP/SP, CPF/MF n.° 035.181.988-66 e, Diego Gonçales 
Sampaio Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG n.º 26.840.250 SSP/
SP, CPF/MF n.º 298.809.648-10,residentes na Rua Claudino Pinto, n.º 100, 
apto. 101, Bl. 1, Brás, São Paulo/SP, objetivando o recebimento de alu-
gueres e encargos locatícios não pagos, alusivos ao contrato de locação 
firmado pelas partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
expediu-se o presente edital para citação do supramencionado para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias deste 
edital, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será consid-
erado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 07 de Fevereiro de 2020.

VD terreno 1.000m² mu-
rado e aterrado c/projeto 
aprovado de 10 sobra-
dos na R. Cristovão de 
Barros/ avaliado em R$ 
550.000,00 /aceito contra 
oferta (12) 99660-2700 
com Flávio

VD próx. AME casa 3 
dor (1 st) + edícula/ R$ 
400 mil/ próx. rodoviária 
casa 2 dor/ precisa re-
forma/ R$ 150 mil/ 3882-
3022 creci 41422

VD terreno próximo ao 
Centro (1.000m da igreja 
matriz) murado/ aterrado/ 
escritura registrada/ R$ 
270.000/  TT 12 99622-
9797

VD terreno Jd Britâ-
nia/ 50m da praia/ mu-
rado e aterrado/ escritura 
registrada, R$ 250.000/ 
Tt 12 99622-9797

Praia das Palmei-
ras lote 250m²/ escritura 
def. e impostos pagos/ 
rua aberta/ R$ 38 mil a 
vista (12) 98111-5520

VD Lote 100m²/ Morro 
do Algodão/ próx ao pos-
to de saúde/ R$ 50 mil/ 
ac. entrada + parcelas 
(12) 99748-3729

VENDO próximo 
Rodoviária casa 2 
dorms./ precisa reforma 
/ R$150.000,00/ 3882-
3022 creci 41422

VENDO lote perto 
da praia Massaguaçú / 
250m²/ R$ 50.000,00/ 
Tratar Telefone (12) 
99787-1029

Escola de Samba Ki-Fogo é a campeã 
do Carnaval 2020 de São Sebastião
A Escola de Samba 

Ki-Fogo, do bairro Pontal 
da Cruz, é a grande campeã 
do Carnaval 2020 de São 
Sebastião, com o total de 
178,9 pontos. A apuração 
aconteceu na tarde desta 
segunda-feira (24), na Casa 
da Cultura, e contou com 
a presença dos represen-
tantes de cada escola e da 
Associação Sebastianense 
de Entidades Carnavalescas 
(ASEC).

Trazendo o enredo 
“A Fé em Minhas Mãos”, a 
agremiação desfilou na Rua 
da Praia com cerca de 350 
componentes, no último 
domingo (23), e mostrou 
que tem samba no pé e mui-
ta animação.   

A segunda colocação 
ficou com a Acadêmicos de 
São Francisco, com 177,8 
pontos; e a terceira colo-
cação foi para a Mocidade 
da Topolândia, que pontuou 

176,6. O 4º e o 5º lugar 
ficaram com a Escola de 
Samba Sol da Vila e a X-9 
Litoral Norte, que fizeram 
176,3 e 174,6 pontos, res-
pectivamente.

Todas as agremia-
ções foram avaliadas no 
seguintes quesitos: Mestre 
Sala e Porta Bandeira, Co-
missão de Frente, Samba-
-Enredo, Bateria, Fantasia, 
Enredo, Harmonia, Evolu-
ção e Alegoria.

O Desfile da Vice e 
da Campeã aconteceu na 
terça-feira (25), com início 
às 22h, na Rua da Praia. As 
atividades que integram a 
programação do Carnaval 
de São Sebastião são rea-
lizadas pela Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
da Secretaria de Turismo 
(SETUR) e da Funda-
ção Educacional e Cultu-
ral “Deodato Sant’Anna” 
(Fundass).

Acadêmicos Leões do Ita é a 
campeã do Carnaval da Vela 2020

A escola trouxe o en-
redo “Ilhabela que me viu 
crescer…A mais bela que 
para sempre quero ter”

Com o refrão “Eu 
tenho duas paixões e tenho 
um só coração, do lado es-
querdo do peito é o Ita. Do 
outro lado o meu amor é só 
pra ela... 

Ilhabela”, Acadêmi-
cos Leões do Ita é a campeã 
do Carnaval da Vela 2020. 

A apuração foi reali-
zada na manhã desta terça-
-feira (25), na Vila – Centro 
Histórico.

A escola do bairro 
do Itaquanduba, levou para 
a avenida do samba, o en-
redo “Ilhabela que me viu 

crescer… A mais bela que 
para sempre quero ter”, 
conquistando os jurados 
com 179,3 pontos.

O segundo lugar 
ficou com Unidos do Gar-
rafão (179,2 pontos), o ter-

ceiro lugar com 
Unidos de Padre 
Anchieta (178,7 
pontos), o quarto 
lugar ficou com 
a escola Água na 
Boca (178,2) e o 
quinto lugar com 
Mocidade Inde-

pendente (175,2 pontos).
Já a apuração dos 

blocos carnavalescos trou-
xe o seguinte resultado: o 
primeiro lugar deu empate 
com União da Ilha e Uni-
dos do Pequeá, o segundo 
lugar ficou com Unidos do 
Morro, terceiro lugar com 
o bloco Azul e Branco e o 
quarto com Tim Malha.

O Carnaval da Vela 
2020 segue com a progra-
mação do Banho da Doro-
téia e mais tarde é a hora do 
Desfile da Campeã: Leões 
do Ita.
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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

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

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel

Na qualidade de Síndica do Condomínio em epígrafe, eu, Elizete 
Barbosa Sues, venho pela presente convocar os senhores condômi-
nos para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se 
realizará no dia 21 de Março (sábado) de 2020, nas dependências 
do Condomínio, sito a Rua Adaly Coelho Passos, nº 600 - Prainha, 
neste município, às 09:00 horas em primeira convocação. Caso não 
haja “quorum” regulamentar, ficam desde já convocados para reunir-se 
no mesmo dia em segunda chamada às 09:30 horas, com qualquer 
número de presentes para deliberarem e votarem sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA:

A) Prestação de contas (Ordinária e Extraordinária/Obra) do ano de 
2019 e apresentação da posição financeira atual;
B) Apresentação e votação da Previsão Orçamentária ordinária e ex-
traordinária para o ano de 2020; 
C) Deliberação para alterações e cronograma da reforma para 2020;
D) Explanação do proprietário responsável pela negociação da antena 
coletiva, conforme decidido em assembleia 07/12/2019;
E) Eleição para composição da Comissão que visa apresentar estudos 
quanto as alterações da Convenção e do Regimento Interno;
F) Outros assuntos de interesses gerais a serem colocados e se ne-
cessário deliberação, deverão constar na ordem do dia em futura as-
sembleia.
                     
 

Caraguatatuba, 19 de Fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel - Síndica- 
Elizete Sues

CONVERSA COM DEUS
Todos os dias durante nove dias

ORAR:
Ó meu Jesus em vós depositei toda minha confiança.
Vós sabeis de tudo meu pai. És o Senhor do Universo, sois o Rei dos 
Reis, Vós que fizeste o paralítico anda, o morto voltar a viver, o leproso 
sarar, fazei com que (pedir a graça).
Vós que vistes minhas angustias e lágrimas, bem sabeis de tudo Divino 
Amio, como preciso alcançar (Repetir a graça).
Convosco Mestre, me dá ânimo e alegria para viver.
Só de vós espero com fé e confiança (repetir a graça com fé). Fazei, Di-
vino Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei Convosco du-
rante nove dias. Em alcançar esta graça que peço com fé (pedir  graça). 
Como gratidão manda imprimir 1000 orações para outras pessoas que 
precisam de vós, aprendam a ter fé e confiança na Vossa misericórdia.
Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o 
amanhecer.
Testemunhe o nosso diálogo. Jesus tenho confiança em Vós e cada vez 
mais aumenta a minha fé. AMÉM.
Obrigado por tudo Senhor.  - J.I.F.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. 
Nº0000314-92.2004.8.26.0587.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São Sebastião, 
Estado de São Paulo, Dr(a).André Quintela Alves Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que 
o (a) Telecomunicações Brasileiras S/A -TELEBRAS move contra o es-
pólio de João Fernandes de Pontes e sua mulher Clarinda Castro de 
Pontes e MARCELO MESQUITA MEYER, ação de desapropriação de 
área declarada de utilidade pública para instalação de uma estação tele-
fonica da empresa concessionária Telecomunicações de São Paulo S/A, 
descrita e caracterizada no decreto 90.993/85 e por sentença proferida 
por este MM. Juízo, esta área foi declarada incorporada ao patrimonio 
da expropriante/autora. Tendo a expropriante efetuado o depósito da in-
denização expediu-se o presente, para que chegue ao conhecimento de 
terceiros possíveis interessados intimados dos termos e atos da referida 
ação para fins do art. 34, do Decreto-Lei 3365/41. Para o levantamento 
dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o 
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos ter-
mos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Sebastião, aos 11 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1006188-
75.2018.8.26.0126O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO GUILHERME DE 
FARIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)JOYCE ALVES OLIVEIRA 
MEDINA ME, CNPJ 23.148.791/0001-05,com endereço à Avenida Paulo 
Ferraz da Silva Porto, 1500, apto. 24, Prainha, CEP 11661-570,Caragua-
tatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de Már-
cia Rita Silvados Reis, alegando em síntese: Que é credora da requerida 
da quantia de R$ 16.762,50,representada pelos aluguéis e encargos não 
pagos a partir de janeiro/2018, referente ao imóvel localizado na Rua Nilo 
Braga Garcez, 160 nesta cidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo con-
testada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 
aos 24 de janeiro de 2020.

PROCURO trabalho de 
diarista p/ residência ou 
comercio tenho referencia 
/ 98230-0553

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar 
98230-0553

VD ou aceito permuta no litoral  excelente Casa e localizada no 
bairro Beira Rio I c/ 3 quartos/ 1 suíte/ 3 wc/ sala/ sala de jan-
tar/ coz./ despensa/ lavanderia/quintal/ garagem para 3 carros/ 
portões eletrônicos/ área gourmet c/ churrasq./ fogão a lenha/ 
forno/ aparador de alimentos e balcão gourmet/ varanda/pisc. 
c/ cascata/ ducha e jardim iluminado. Área total: 386m2, área 

construída 246m2 (dois lotes). Ac. proposta  venda a vista.
 (12) 99674-8062
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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
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Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br

MTB 0066202

-06-
Dulce 

Alexandrina 
preparou 

com todo amor 
uma festa 

m a r a v i l h o s a 
para comemorar 
1º aninho da sua  

princesa 
Valentina. 

Felicidades!


