
Caraguatatuba, 04 de março de 2020  E-mail  editor2017@noroestenews.com.br   Site - http://www.noroestenews.com.br      ANO XXI Nº 1.136

Noroeste
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS CIDADES DE CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO SEBASTIÃO E ILHA BELA

Noroeste A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Centro (Av. da Praia) 

3883-1921 / 3883-9871

c  a  r  a  g  u  á  -  s  ã  o  p  a  u  l  o  -  b  r  a  s  i  l

New
s

 Caraguatatuba promove 
capacitação sobre o 

coronavírus para profissionais 
de Saúde do município

São Sebastião abre inscrições 
para concurso com 85 vagas 

e salários de até R$ 9,7 mi

Caraguatatuba inicia construção 
de canal contra enchentes no 

Massaguaçu 
Casa da Cultura de 

São Sebastião recebe 
exposição ‘Feminino’
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Será que a saúde gratuita 
é boa para o País?

Politiza Litoral
      por Marcos Dias Junior

                 politizalitoral@gmail.com

Definição de Idealizador ou de simples 
Expectador das Políticas Públicas?

Em busca pelo constante aper-
feiçoamento social, a participação dos 
cidadãos deveria ser permanente, con-
solidando e empoderando a interação 
entre o Poder Público e a sociedade, 
priorizando esforços de ambos, para 
uma gestão participativa entre Governo 
e o Povo.

Não resta dúvidas que o exercí-
cio da cidadania, efetivamente ativa, é 
muito jovem como atividade participa-
tiva, ainda que muito bem intenciona-
da, é por vezes pouco organizada, trans-
formando em tumultos, quebra-quebra, 
violências e depredações, em desacor-
do com a generalizada demonstração de 
insatisfação popular da confiança nas 
instituições e de seus representantes, 
que acabam por promover discussões e 
debates com maior foco sobre a forma 
de suas participações, que as demandas 
relevantes e prioritárias levadas ao go-
verno.

Falamos na semana anterior 
acerca da Democracia Direta e atrela-
mos ao assunto o uso da tecnologia já 
disponível e popularizada para os Celu-
lares e pudemos perceber que mesmo a 
mais antiga forma de consulta popular 
e democrática que se tem conhecimen-
to, que ocorria nos primórdios em Ate-
nas em suas ágoras e praças públicas, 
somente para demonstrar que é possí-
vel trazer instrumentos de controle e 
participação direta, de baixo custo de 
implementação, sem necessidade de 
instrução de uso e, sobretudo, uma ine-
xigível nova definição do que é de fato 
a Democracia.

Seria razoável acreditar que em 
um Estado Democrático de Direito, a 
Democracia Participativa pudesse su-
plantar ou até mesmo substituir atitudes 
perturbadoras da ordem social? 

Em que em casos específicos 
poderia esta modalidade democrática 
iniciar a ampliação da participação do 
povo de forma imediata?  Assuntos re-
lacionados à saúde, educação ou trans-
porte público, seriam uns exemplos?

De que maneira?  Através de exi-
gências prévias de realização dos refe-
rendos ou plebiscitos, que transfeririam 
de forma permanente, em grau relevan-
te a participação direta e nos moldes 
atuais, transformando os cidadãos em 
idealizadores de políticas públicas e 
não apenas expectadores e destinatários 
das novas leis e regras?

Ou a adotaríamos apenas e em 
respeito ao primeiro artigo da Consti-
tuição Federal de 1988 que diz:

Parágrafo único:  Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos diretamente, 
nos termos desta Constituição.

No mínimo, para refletir...

* Marcos Dias Junior é veranis-
ta há 35 anos e morador de Caragua-
tatuba há 1 ano, tem em sua trajetória 
uma grande participação em gestão 
de processos administrativos digitais, 
portais de transparência, ouvidoria, 
transmissão de Tv Câmara e progra-
ma de entrevistas.

Não podemos negar que o atendimen-
to do SUS no Brasil é muito bom, mas que 
também tem graves problemas em algumas 
localidades.

Normalmente, os cuidados com a 
saúde são vistos sob duas óticas, a preven-
ção e a urgência. Nesse sentido, o Ministé-
rio da Saúde estabelece que os profissionais 
das UPA’s Unidades de Pronto Atendimento 
e em algumas cidades nos prontos-socorros, 
que são responsáveis por oferecer assistência 
gratuita à sociedade que necessite de atendi-
mento imediato ou está em uma emergência. 
Mas são poucas as pessoas que recorrem a 
estes locais apenas em emergências – segun-
do o Ministério, 50% a 70% dos brasileiros 
procuram pelo pronto atendimento em qual-
quer momento, mesmo quando o caso não é 
tão grave. 

Pior que isso, a grande maioria que 
encontramos nestas unidades estão em bus-
ca de atestados para justificarem a falta no 
emprego.

Outro dado preocupante é que na 
grande maioria dos casos em que é necessá-
rio o agendamento de exames e especialistas, 
mesmo quando agendados, não comparece o 
que representa um alto custo ao País.

Isto sem falarmos nos absurdos que 
podemos constatar diariamente em muitas 
dessas unidades de saúde. Existem casos em 
que sem urgência o SAMU ou a prefeitura 
são acionados apenas para que o paciente te-
nha transporte gratuito até uma unidade de 
saúde e vão mais longe. Após o atendimento 
ainda exigem que tenham seu transporte de 
volta garantido.

Não há como negar que a parte mais 
sensível de nosso corpo é o bolso. E talvez 
essa seja a solução para que não tenhamos 
que dizer que saúde é um saco sem fundo. 

Será que o mau cidadão pagaria para 
obter um atestado para justificar sua falta no 
emprego?

Um exemplo que poderíamos adotar 
já que frequentemente buscamos soluções 
inteligentes em outros países, é o de Portugal 

onde apesar de a saúde ser oferecida pelo es-
tado, a coparticipação evita que estes abusos 
venham a ocorrer.

Explico com números apenas para 
exemplo. Em Portugal você vai ao médico 
do estado. O valor da consulta é hipoteti-
camente de R$100,00. Você tem que pagar 
algo em torno de 10% desse valor R$10,00. 
Isso acontece para todos os atendimentos, 
exames e outros tratamentos.

A coparticipação com certeza impõe 
que façamos um bom uso do serviço, e au-
mentemos sua produtividade.

Pagando, duvido que alguém se es-
queça de uma consulta ou de comparecer a 
um exame!  

Se é verdade que nossa constituição 
define que a saúde é um direito de todo cida-
dão, também é verdade que o cidadão deve-
ria cuidar de seu bom uso. Isso sim garantiria 
que todos alcancem este direito.

 Importante também é a população 
fiscalizar acompanhando os dados do gover-
no através dos portais da transparência, ou 
dos conselhos de saúde para evitar o mau 
uso do dinheiro da saúde, fonte constante de 
corrupção.

Outro dado interessante são os levan-
tamentos da Care Plus, empresa privada de 
saúde que indicam que 70% das pessoas que 
passam diretamente em pronto atendimentos 
não retornam para pegar os exames reali-
zados e, a cada 10 casos com os ‘médicos 
generalistas’, feitos por meio do programa 
Atenção Primária da empresa, apenas 1 é 
encaminhado para o pronto-socorro. A dis-
crepância entre os dados se dá pela capacida-
de do médico generalista de tratar a mesma 
pessoa durante toda a vida.

Para completar, a Dra. Martha Sallum 
da Care Plus dá dicas para economizar o 
tempo e a energia gastos em diversos mo-
mentos nas idas a postos de saúde, que não 
são emergenciais. Confira:
•	 Ter	 um	 médico	 de	 confiança	 na	
rede de atendimento;
•	 Preferir	 consultas	 agendadas,	 para	
evitar idas as unidades de saúde nas situa-

ções que não são emergen-
ciais;
•	 Manter	o	acompanhamen-
to periódico sugerido pelo mé-
dico de confiança para evitar 
descompensações das doen-
ças; 
•	 Sintomas	 que	 duram	 me-
ses ou semanas e que não te-
nham tido piora podem ser 
avaliados em consultas agen-
dadas. 
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Caraguatatuba inicia construção de 
canal contra enchentes no Massaguaçu 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Obras Públicas, 
iniciou a construção do canal 
extravasor para escoamento 
das águas dos córregos da 
Região Norte da cidade.

Para as obras, a em-
presa terceirizada contratada 
pela Prefeitura de Caraguata-
tuba, realiza um corte na Ro-
dovia Rio-Santos (SP-55), 
na altura do Supermercado 
Gama.

Sendo assim, a inter-

venção será acompanhada 
pela equipe do DER (Depar-
tamento de Estradas e Roda-
gem) e ainda pelos agentes 
de trânsito da Secretaria de 
Mobilidade Urbana e Prote-
ção ao Cidadão, que auxilia-
rão nos desvios do tráfego da 
Rodovia.

O novo canal terá 
aproximadamente 25 metros 
e ainda, interligará com o 
já existente no bairro Mas-
saguaçu, entregue no ano 
passado, com mais de 400 

metros.
A Secretaria de Obras 

Públicas estima que a cons-
trução do canal seja de 25 
dias e ajudará no escoamen-
to das águas na região do 
Garden Mar, Jardim do Sol e 
Massaguaçu, que desembo-
cará no mar.

Essa é mais uma obra 
contra enchente executada 
pela Prefeitura de Caragua-
tatuba. São mais de R$ 30 
milhões em investimentos e 
pelo menos 12 bairros bene-
ficiados.

 Caraguatatuba promove capacitação 
sobre o coronavírus para profissionais 

de Saúde do município

Imagem ilustra a forma do Coronavírus

Mais de R$ 1 milhão em investimentos 
para o idoso são aprovados

Foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho 
Municipal de Defesa dos 
Direitos do Idoso (CMDDI), 
durante reunião na última 
semana, projeto de aplica-
ção do Fundo Municipal do 
Idoso para utilizar uma parte 
do recurso, em ações e me-
lhorias voltadas a qualidade 
de vida dos idosos de Cara-
guatatuba.

O projeto prevê o in-
vestimento de mais de R$ 
1 milhão, em troca da frota 
de automóveis da Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso (Se-
pedi), 40 novas Academias 
ao Ar Livre (ATI), instaladas 
em diversos bairros do mu-

nicípio, cobertura da quadra 
de bocha e diversos equipa-
mentos para as oficinas reali-
zadas no Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com Defi-
ciência e ao Idoso (Ciapi).

O recurso servirá 
também para aquisição de 
mobiliário do novo Centro 
de Convivência para Idoso, 
que será inaugurado ainda 
este ano, no bairro Pontal 
Santamarina.

O Fundo Municipal 
de Defesa aos Direitos do 
Idoso recebe recurso pro-
veniente do estacionamento 
rotativo eletrônico “Zona 
Azul”, pago por veículos 
estacionados nas vias e lo-
gradouros e das multas apli-

cadas conforme prevê a Lei 
Federal nº 10.741/03; além 
também, de doações do setor 
privado, pessoas físicas ou 
jurídicas e deduções do im-
posto de renda das pessoas 
físicas e jurídicas.

Com a aprovação do 
projeto, o próximo passo é 
a compra dos materiais, que 
será feita através de processo 
licitatório.

Preocupada com a 
confirmação de um caso 
positivo para o Covid-19, 
doença respiratória causada 
pelo novo Coronavírus na 
cidade de São Paulo – úni-
co confirmado no Brasil até 
o momento – a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria de Saúde, promo-
ve uma capacitação sobre a 
nova doença a profissionais 
da rede pública e particular 
de Saúde do município na 
próxima quarta-feira (04/03) 
no Auditório da Secretaria de 
Saúde.

O objetivo da ação é 
estabelecer entre os profis-
sionais envolvidos o fluxo 
de notificação; de coleta de 
materiais e esclarecer sobre 
a doença e seus meios de 
transmissão. Assim como 
dialogar sobre os meios de 
prevenção e assistência ao 
paciente em possíveis casos 
suspeitos da nova doença.

A apresentação será 
ministrada pela médica Éri-
ka Tessari Lanzillo, da Vi-
gilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde de Cara-
guatatuba e será exclusiva a 
convidados da pasta.

Cerca de 30 profis-
sionais participarão da capa-
citação, entre eles, coordena-
dores médicos da Secretaria 
de Saúde, enfermeiros das 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) e da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF).

Além disso, serão 
também convi-
dados profis-
sionais da Casa 
de Saúde Stella 
Maris, Hospital 
Santos Dumont, 
São Camilo e 
r e s p o n s á v e i s 
técnicos de la-
boratórios. Res-
ponsáveis pela 

limpeza de hospitais e clí-
nicas do município também 
estarão presentes.

O Brasil tem 488 ca-
sos suspeitos de Coronaví-
rus, de acordo com balanço 
do Ministério da Saúde di-
vulgado na quinta-feira (27). 
Na quarta-feira, o governo 
federal confirmou o primei-
ro caso positivo de Corona-
vírus no Brasil. Trata-se de 
um homem que mora em São 
Paulo, tem 61 anos e veio da 
Itália.

Prevenção
A Prefeitura de Cara-

guatatuba informa que, des-

de o início do ano, todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s) de Caraguatatuba, 
assim como demais unidades 
de atendimento ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) do 
município foram notificados 
com instruções preventivas 
elaboradas pela Secretaria 
de Vigilância em Saúde do 
Estado de São Paulo contra o 
novo Coronavírus.

As instruções são 
parte do boletim epidemio-
lógico emitido pelo Governo 
do Estado de São Paulo, que 
também prepara equipes mé-
dicas para o atendimento de 
casos suspeitos.

Além de instituições 
municipais, foram notifi-
cadas clínicas particulares, 
Casa de Saúde Stella Maris, 
Hospital Santos Dumont, 
Clínica São Camilo e todos 
os responsáveis por atendi-
mento em saúde na cidade.

A Prefeitura de Cara-
guatatuba informa que não 
há nenhum caso suspeito, 
mas ainda assim, todos os 
cuidados contra o Coronaví-
rus já estão sendo tomados. 
Este novo vírus trata-se de 
uma grande família viral, 
conhecida desde meados dos 
anos 1960, que causa infec-
ções respiratórias em seres 
humanos e em animais.
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3º Seminário Nacional sobre Aplicação 
Responsável dos Royalties tem nova data

O evento acontecerá 
no auditório do Paço Muni-
cipal em Ilhabela.

A Prefeitura de Ilha-
bela, por meio da Secretaria 
de Gestão Financeira, alte-
rou a data do 3º Seminário 
Nacional sobre Aplicação 
Responsável dos Royalties. 
O evento acontecerá dia 27 
de março, no auditório do 
Paço Municipal, no Perequê, 
e contará com a participação 
de autoridades e represen-
tantes de órgãos ligados ao 
assunto.

Com o objetivo de 
debater a utilização respon-
sável dos royalties, com pla-
nejamento, de modo a prepa-
rar as cidades para o futuro, o 
seminário terá início às 14h e 
previsão para encerramento 
às 17h30. “O Fundo Sobera-
no é uma reserva dos recur-
sos provenientes dos royal-

ties do petróleo. Desde a 
época do meu mandato como 
vereadora já defendia que 
precisávamos reservar parte 
dos recursos dos royalties, 
para um fundo, com o qual 
possamos contar, caso haja 
necessidade. É preciso dei-
xar claro que esses recursos 
são finitos e em um futuro 
próximo nós ficaremos sem 
eles. Nossa cidade poder ca-
minhar e esse conselho é de 
suma importância para nos 
ajudar a cuidar”, salientou 
a prefeita Maria das Graças 

Ferreira, a Gracinha.
O Seminário Nacio-

nal sobre Aplicação Respon-
sável dos Royalties, resultou 
na criação de um fundo de 
aplicação dos recursos dos 
royalties para assegurar a 
qualidade dos investimentos 
e serviços no futuro. Cidades 
integrantes da Associação 
Brasileira dos Municípios 
com Terminais Marítimos 
e Fluviais para Embarque e 
Desembarque de Petróleo e 
Gás Natural (Abramt), tam-
bém são esperadas para o 
evento.

Gracinha realiza reunião com 
representantes da Sabesp e secretários

A Prefeita de Ilhabe-
la, Maria das Graças Ferrei-
ra, a Gracinha, realizou na 
manhã desta sexta-feira (28), 
no Paço Municipal, uma reu-
nião com representantes da 
Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) e secretários 
municipais.

O encontro tratou do 
contrato que o município e 
a Sabesp estão prestes a fir-
mar. “Esse contrato entrará 
para a história de Ilhabela, 
como uma das ações mais 
importantes das últimas dé-
cadas que beneficiam os mo-
radores e o turismo, nossa 
principal atividade econômi-
ca. Com a universalização de 
esgoto e água, melhoramos 
as condições de saúde, a qua-
lidade de vida e bem-estar de 

todos”, declarou a 
prefeita.

O contrato 
prevê a universa-
lização de água e 
esgoto do municí-
pio em seis anos, 
enquanto em ou-
tras cidades do 
Litoral Norte, o prazo é de 8 
a 12 anos. Em outros municí-
pios do Estado o prazo chega 
a ser de 12 a 20 anos. 

A prefeita reiterou 
que continuará acompanhan-
do os trâmites legais do con-
trato e de políticas públicas 
de saneamento, para asse-
gurar solidez à base legal de 
todo o procedimento.

Audiência pública 
A primeira audiência 

sobre o contrato com a Sa-

besp, foi realizada no dia 11 
de fevereiro e a segunda (de-
volutiva) está marcada para 
a próxima segunda-feira (2), 
às 18h no auditório do Paço 
Municipal.

A prefeita falou sobre 
a transparência no proce-
dimento. “A primeira audi-
ência teve o objetivo de in-
formar a população sobre o 
contrato e abrir espaço para 
manifestação pública, agora 
faremos a devolutiva”, fina-
lizou Gracinha Ferreira.

Polícia Civil prende 
traficante em Ubatuba

 A ação do Setor de 
Investigações Gerais (SIG) 
resultou na apreensão de mais 
de 3 quilos de cocaína e di-
versos itens utilizados para o 
embalo, preparo e comerciali-
zação de drogas.
 Policiais civis do 
SIG (Setor de Investigações 
Gerais) de Ubatuba prende-
ram	um	homem	em	flagrante	
por	 tráfico	 de	 drogas	 na	ma-
nhã de quarta-feira (19/02).
 A especializada re-
cebeu uma denúncia anônima 
com informações sobre um 
indivíduo	 que	 traficava	 no	
município e apurou a locali-
zação do imóvel e a descrição 
do automóvel utilizados para 
a prática criminosa.
 Em diligência ao 
local, os policiais abordaram 
o então suspeito quando ele 
deixava a residência investi-
gada. Ele foi abordado e, em 
sua	posse,	foram	flagrados	15	
pinos com cocaína. Durante 
vistoria no imóvel, os poli-
ciais localizaram 3.041 pinos 
com cocaína e dois pacotes 
com a mesma droga, totali-
zando 3,1 quilos; 564 gramas 
de crack; 515 pedras de crack, 
uma balança de precisão, apa-
relhos celulares e anotações 
com a contabilidade da venda 

de drogas.
 O indivíduo foi en-
caminhado à Delegacia de 
Polícia do Município para re-
gistro da ocorrência, onde foi 
preso	em	flagrante.	As	drogas	
foram encaminhadas ao Insti-
tuto de Criminalística.

Homem é encontrado 
morto em Caraguatatuba
 Um homem foi en-
contrado morto na manhã de 
terça-feira (25/02), em um 
ponto de ônibus na rodovia 
Rio-Santos, na altura do bair-
ro Morro do Algodão.
 Segundo a Polícia 
Civil, pessoas que passa-
ram pela rodovia e viram o 
homem ferido, acionaram a 
polícia, porém, ao chegarem 
ao local, os policiais consta-
tou que o indivíduo já estava 
morto. O homem que tinha 
marcas de tiro na cabeça, não 
portava documentos. O caso 
será investigado pela Polícia 
Civil.

Adolescente é 
apreendido com droga 

em Ubatuba
 Um adolescente foi 
apreendido na tarde de quar-
ta-feira	(26/02),	por	tráfico	de	
drogas na Praia do Lázaro.
 Segundo a Polícia 
Militar, após uma denúncia, 

uma equipe se dirigiu ao lo-
cal, e ao avistar as viaturas, o 
jovem tentou fugir, mas aca-
bou sendo abordado em um 
terreno baldio. 
 No local foram apre-
endidos: 97 pinos de cocaína, 
44 porções de maconha e cer-
ca de R$700,00. O adolescen-
te foi encaminhado à delega-
cia e permaneceu à disposição 
da Justiça.

Adolescente é 
apreendido por tráfico 

de drogas em S. S.
 Na segunda-feira 
(17/02), policiais militares do 
20° Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior, durante patru-
lhamento pelo bairro Itatinga, 
avistaram um indivíduo que 
ao visualizar a viatura tentou 
fugir, mas foi rapidamente de-
tido.
 Em busca pessoal 
foram encontradas 14 porções 
de maconha e R$ 25,00 em 
dinheiro. Questionado sobre a 
droga, ele confessou a venda 
e ainda indicou o local onde 
estaria guardado o restan-
te dos entorpecentes. Lá foi 
encontrada mais uma sacola 
contendo 172 porções de ma-
conha. O jovem infrator foi 
conduzido ao Distrito Policial 
e permaneceu à disposição da 
Justiça.
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Caraguatatuba oferece treinamento 

para pedreiros
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba está com inscri-
ções abertas para uma ca-
pacitação aos profissionais 
da área de construção civil, 
especificamente pedreiros, 
sobre a execução da calça-
da acessível, que deve ser 
adaptada para pessoas com 
deficiência e mobilidade re-
duzida. Os interessados têm 
até sexta-feira (06/03) para 
se inscrever.

As inscrições são re-
cebidas na Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência e do Idoso (Sepedi) 
ou no Fundo Social de Cara-
guatatuba, com RG, Título 
de Eleitor e Comprovante de 
Residência.

O treinamento será 
realizado na Sepedi, no dia 
10 de março (terça-feira), 
das 14h às 15h30. No curso, 
será ensinada com exemplos 
em desenhos e fotos, a for-
ma correta de execução das 
calçadas para que elas se tor-
nem acessíveis.

O objetivo da capa-
citação é ensinar o pedreiro, 
mão de obra executora do 

serviço, sobre a Lei Munici-
pal 2.074/13, que aborda so-
bre construção, manutenção 
e conservação das calçadas 
no município.

Ao final da capaci-
tação, os participantes re-
ceberão um diploma com-
provando a participação e 
serão incluídos em uma lista 
de relação de mão de obra, 
como fomento da geração de 

emprego, para aqueles pro-
fissionais que realizaram a 
capacitação na Sepedi.

Serviço

Sepedi – Rua Jorge Burihan,  
10 – Jardim Jaqueira – 3886-
3050
Fundo Social de Caraguata-
tuba – Rua José Damazo dos 
Santos,  39 – Centro – 3897-
5656

Calçada com os três tipos de faixas, na faixa livre, um 
homem caminhando e uma pessoa em cadeira de rodas; 

na faixa do lado direito, de serviço, árvores ocupam o 
espaço, sem interferir o trajeto; e na faixa da esquerda, 

de acesso, lojas ocupam o espaço

 Prefeitura e caçambeiros tratam de 
melhorias para projeto “Caçamba Legal”

Operadores de trans-
porte de caçambas que atu-
am com recolhimento de 
resíduos da construção civil 
e volumosos em Caraguata-
tuba estiveram na Secretaria 
de Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca (SMAAP), na 
segunda-feira (02/03), para 
tratar de melhorias e possí-
veis alterações no procedi-
mento de destinação final 
dos materiais.

O secretário da pas-
ta, Marcel Giorgeti, desta-
cou a necessidade de tratar 
o resíduo com seriedade no 
município. “Caraguatatuba é 
a primeira cidade do Litoral 
Norte a implementar a políti-
ca nacional de resíduos sóli-
dos. É uma nova cultura que 
aos poucos vamos inserindo 
na vida da população”, disse.

Na ocasião, os ca-
çambeiros que integram o 
projeto “Caçamba Legal” 
sugeriram melhorias para o 
melhor andamento da ati-
vidade, a fim de melhorar o 
trabalho junto à Prefeitura. 
O projeto, de novembro de 
2018, propõe que todo resí-
duo gerado pelas caçambas 
deve ser direcionado a uma 
ATT (Área de Transbordo e 
Triagem) ou para um local 
devidamente licenciado e 
apto a receber o resíduo.

O secretário também 
ressaltou a importância do 
trabalho dos caçambeiros –  
com a contratação do serviço 
de caçamba, a população es-
tará dando o destino adequa-
do daquele resíduo –  pois a 
Prefeitura acompanha o ca-
minho da caçamba do início 
ao fim, por meio de um siste-
ma, garantindo assim, o des-
carte correto. “Isso é consci-
ência ambiental”, disse.

Segundo a SMAAP, 
em média, 8 mil toneladas 
de resíduos são destinadas, 
mensalmente, para a Usina, 
sendo 4 mil toneladas re-
aproveitadas em britagem 
nos bairros da região Norte 
e Sul e 4 mil toneladas em 
material inerte (poda, terra e 
madeira).

Uma observação da 
maioria dos operadores foi 

a respeito do uso correto das 
caçambas. Os equipamentos 
devem receber apenas resí-
duos sólidos e não orgânicos 
como ainda acontece. Segun-
do eles, essa atividade difi-
culta a triagem do material.

Durante o encontro 
também foi explicado que 
a empresa que gerenciava 
a Usina de Beneficiamento 
de Resíduos da Construção 
Civil, instalada no bairro 
Barranco Alto encerrou o 
contrato com a Prefeitura de 
Caraguatatuba e um novo 
edital de contratação será 
aberto ainda este mês, para 
processo licitatório.

Neste período, quem 
assume a gestão da Usina 
com o recebimento de mate-
riais, direcionamento e tria-
gem será a equipe da Secre-
taria de Serviços Públicos.

 Fundo Social de Caraguatatuba inicia 
curso gratuito de Pizzaiolo

Conhecimento nunca 
é demais. Assim podem di-
zer os inscritos no curso de 
Pizzaiolo ofertado pelo Fun-
do Social de Caraguatatuba 
em parceria com o Governo 
do Estado.

Os 12 alunos foram 
em busca de capacitação e 
aperfeiçoamento profissio-
nal. O instrutor e cheff de co-
zinha Marcelo Leite destaca 
o intuito do curso. “O obje-
tivo é capacitar os interessa-
dos, pois a cidade é carente 
de mão de obra especializada 
e a demanda da cidade vem 
crescendo”.

Mesmo com o curso 
voltado à pizzaria, no pri-
meiro dia de aula os alunos 
tiveram a oportunidade de 
colocar a mão na massa e 
aprenderam a fazer um pão 
italiano chamado “Focac-
cia”.

Segundo o cheff, essa 

introdução é importante para 
os alunos entenderem o pro-
cesso de trabalho com a mas-
sa e o ponto correto.

A aluna Bianca Nas-
tari Pereira da Silva comenta 
que o curso é uma oportu-
nidade de aperfeiçoamento 
profissional.

“Eu fui contratada 
por uma pizzaria, mas como 

não tinha conhecimento em 
pizzas, seria auxiliar. Quan-
do vi o curso me inscrevi 
porque vi ali uma oportuni-
dade de aperfeiçoar os meus 
conhecimentos”.

As aulas serão reali-
zadas de 2 a 6 de março, das 
13h às 17h, na sede do Fundo 
Social, no Centro, com carga 
horária de 20 horas.

 Urbanismo Itinerante auxilia população 
do Barranco Alto na sexta-feira (06/03)

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Urbanismo, reali-
za nesta sexta-feira (06/02), 
no bairro Barranco Alto, Re-
gião Sul do município, a 4ª 
edição do Projeto Urbanis-
mo Itinerante de 2020.

Nesta ocasião, a 
equipe da Secretaria de Ur-
banismo realiza o projeto na 
Escola EMEI/EMEF Profº 
João Benedito Marcondes, 
localizada na Rua Benedito 
Severino de Castro, 248, das 
9h até às 15h30.

Durante o Urbanis-
mo Itinerante os moradores 
poderão tirar dúvidas sobre 
plantas populares, numera-

ção, aprovação 
de projeto, re-
gularização de 
construção, fisca-
lização, regulari-
zação fundiária e 
muito mais.

Além dos serviços 
oferecidos pela prefeitura, o 
projeto conta ainda com uma 
equipe da Sabesp, que estará 
disposta a auxiliar os mora-
dores, sanando suas dúvidas 
e os orientando em relação 
às contas de água.

O secretário de Ur-
banismo, Wilber Cardozo, 
destaca o objetivo da ação. 
“O objetivo do projeto é di-
minuir a distância da Prefei-

tura com o cidadão. Alguns 
moradores têm dificuldade 
de ir até a região central. 
Sendo assim, com o Urba-
nismo Itinerante, eles podem 
ser atendidos no bairro onde 
moram”.

Além do auxílio com 
dúvidas, o Urbanismo Iti-
nerante  disponibilizará de 
graça 50 mudas de árvores 
nativas para a população 
presente.
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Inauguração ERGON LITORAL & VALE 
ISENÇÕES, empresas especializadas em 

Consultoria para Pessoas com 
Deficiência (PCD), Laudos de 

Capacidade Funcional, Laudos DPVAT, 
Processos INSS e Trabalhista. Rua 

Guarulhos, 64  Centro - Caraguatatuba  
Fone: (12) 3883-2231

Susana, Robinson, Willy, Dra. Laura, Dra. Maria Paula

 Dra. Eliene, Dr. Oneias, Dra. Laura

Susana, Robinson, Dra. Laura, Dr. Gilson

 Susana, Robinson, Dra. Laura, Olivo

Carlão, China, Dra. Laura, Dr. Marcos Paulo

Teresinha, Dr. Gilson, Vânia, Dra. Laura

Luis,Robinson, Olivo, Marcelo

 Dra. Laura, Aluizio, Teresinha

Dr. Marcos Paulo, Dra. Laura Dra. Laura, Dr. Rudson

Neide, Dra. Maria Paula, Dra. Laura

 Juliana, Ísis, Julia

São Sebastião abre inscrições para concurso 
com 85 vagas e salários de até R$ 9,7 mi

A Prefeitura de São Sebastião, por 
meio da Fundação de Saúde Pública de São 
Sebastião (FSPSS) abriu inscrições para pre-
encher 85 vagas em concurso público para 
cargos dos níveis fundamental, médio, técni-
co e superior. O interessado deve se inscre-
ver pela internet até o dia 20 de março.

Há oportunidades para profissionais 
de enfermagem, assistência social, fisiotera-
pia, medicina, nutrição, odontologia, psico-
logia, entre outras áreas. Os salários variam 
entre R$ 1.155,15 e R$ 9.718,21.

Os candidatos devem ser submetidos 
à prova objetiva, prevista para 12 de abril, 
ainda sem horário e local definidos. A ava-
liação será composta por quatro critérios: 
língua portuguesa, matemática, sistema úni-
co de saúde e conhecimentos específicos.

Para se inscrever, o candidato deve 
preencher a ficha de inscrição no site www.
rboconcursos.com.br e imprimir o boleto 
para pagamento da taxa. O valor é de R$ 
25 para cargos de nível fundamental, R$ 45 
para os cargos de níveis médio e técnico e 
R$ 55 para cargos de nível superior.

O concurso, organizado pela RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais, 

tem como objetivo ampliar a oferta de pro-
fissionais que atuam na rede municipal de 
saúde. A validade do certame será de dois 
anos, contado da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Admi-
nistração, uma única vez e por igual período.

Mais informações podem ser obtidas 
no edital do concurso disponível em www.
rboconcursos.com.br e www.saosebastiao.
sp.gov.br.

As vagas disponíveis, de 
acordo com o edital, são: 

Cargos de nível fundamental:
Motorista (1)
Recepcionista (5)

Cargos de nível médio:
Agente Comunitário de Saúde (26)
Auxiliar Administrativo (4)
Auxiliar de Enfermagem (1)
Auxiliar de Saúde Bucal (1)

Cargos de nível técnico:
Técnico em Enfermagem (1)
Técnico em Farmácia (5)
Técnico em Segurança do Trabalho (2)

Cargos de nível superior:
Assistente Social (1)

Contador  (1)
Enfermeiro (1)
Farmacêutico (1)
Fisioterapeuta (2)
Fonoaudiólogo (3)
Médico Clínico Geral/Generalista (5)
Médico Especialista Geriatra (1)
Médico Especialista Ginecologista (5)
Médico Especialista Infectologista (2)
Médico Especialista Neurologista (1)

Médico Especialista Pediatra (3)
Médico Especialista Psiquiatra (4)
Médico Especialista Radiologista/Ultrasso-
nografista (1)
Médico Especialista Reumatologista (1)
Médico Especialista Urologista (2)
Nutricionista (1)
Odontólogo (1)
Psicólogo (1)
Terapeuta Ocupacional (1)
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:“Perguntar não ofende!
Com o dólar a 4,50, o 
gás a 80,00 e a gasolina 
5,00, é para continuar a 
torcer para dar certo ou 

pode parar?”

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 Terá determinação para atingir seus objetivos, 
mas não perca seu senso de justiça. A prática da medita-
ção ajudará a equilibrar as emoções e você poderá fazer 
mudanças positivas na sua vida. Nº da Sorte 01. 

 Fique em alerta para não cometer enganos ou 
pequenos  erros. Selecione as histórias que ouvir ou poderá 
acreditar em boatos. Demonstre confiança apenas no teu 
amor. Nº da Sorte 03.

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

 Divergências de opinião podem marcar a sua 
vida familiar, mas a semana pode ser produtiva no campo 
profissional. Nº da sorte 02.

 Na ânsia de satisfazer os seus desejos, você 
corre o risco de gastar além da conta. Por isso, fuja das 
tentações e evite desperdícios. Nº da Sorte 06.

 A fase é das melhores para o amor e as 
parcerias de negócios, portanto nada de procurar pelo em 
ovo. Aproveite as melhores energias deste momento .Nº da 
Sorte 01.

 Ser gentil, amável e capaz de certas deli-
cadezas vão lhe trazer vantagens, benefícios e ótimos 
resultados. Negócios e amizade, porém, não se misturam. 
Nº da Sorte 21.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Evite discussões improdutivas com colegas ou 
superiores. Tudo indica que terá dificuldade para encarar os 
fatos com objetividade. Nº da Sorte 47.

 Boa semana para assumir mais responsabili-
dade. Terá facilidade para realizar suas metas e também 
para tomar decisões importantes. Não se deixe levar pelo 
pessimismo. Nº da sorte 02.

 Use seu bom humor e sua disposição para se 
livrar das dificuldades e ficar em paz com seu amor. Não 
faltará animação nos encontros com os familiares, só não 
vale marcar bobeira. Nº da sorte 10.

 Envolva-se com pessoas de sua estima, seja 
mais sociável. Converse com seus familiares e ensine algo 
novo aos mais jovens. Não imponha suas vontades ao par 
e seja mais positivo(a). Nº da Sorte 06.

 Excesso de trabalho pode fazer com que você 
pense mais na sua saúde. O momento é ótimo para começar 
um bom programa de alimentação e exercícios. Nº da Sorte 
02.

 Terá uma visão clara de tudo o que se passa 
à sua volta. Entender as próprias limitações permite se 
colocar melhor com seus colegas. Preste mais atenção no 
amor. Nº da Sorte 08.
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4º Festival Gastronômico Caiçara 
reúne boa gastronomia e cultura 

tradicional na Rua da Praia
Em comemoração ao 

Dia do Caiçara e dos 384 
anos de Emancipação Polí-
tico-Administrativa do mu-
nicípio, a Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Fun-
dação Educacional e Cul-
tural “Deodato Sant’Anna” 
(Fundass) e da Secretaria de 
Turismo (SETUR), realiza, 
de 13 a 16 de março, na Rua 
da Praia, no Centro Históri-
co, a quarta edição do Festi-
val Gastronômico Caiçara.

A curadoria fica por 
conto do chef caiçara Eu-
des Assis e o evento contará 
com atrações voltadas para 
toda família, envolvendo 
arte, cultura e gastronomia 
da região, com a presença 
de chefs que vão preparar 
pratos da culinária caiçara, 
intervenções culturais, ex-
posição do fotógrafo local 
Edivaldo Nascimento, ofici-
nas de artesanato identitário, 
contação de histórias cai-
çaras com Neide Palumbo, 
vivências culturais na Casa 
Caiçara, visitas monitoradas 
pelo Centro Histórico, shows 
musicais e muito mais. 

Valorizando os ta-
lentos sebastianenses, entre 
os destaques da programa-
ção está o “Cozinha Show”, 
com aulas ao vivo de recei-
tas caiçaras. Grandes Che-
fs de restaurantes locais 
Paulinho e Sebastião Souza 
(Restaurante Canoa), Cris 
Lara (Restaurante Pimenta 
de Cheiro Toque-Toque) e 
Adriana Saldanha (Restau-
rante Brasileira Gourmet); 
além dos renomados Chefs 
Alex Atala, considerado um 
dos melhores do mundo pela 
Best Chef Awards 2018, e o 
francês Olivier Anquier pro-
metem preparar deliciosas 
receitas para o público.

Confira a programação 
completa:

 Todos os dias

Casa Caiçara com Vivências 
Culturais	│12h00	às	22h00

Contação de Histórias Caiça-
ras com Neide Palumbo

Exposição Fotográfica de 
Edivaldo Nascimento

Oficinas de Artesanato Iden-
titário

Visitas Monitoradas pelo 
Centro Histórico

13 de março (sexta-feira)

18h - Abertura Oficial do 
Festival

19h30 - Cozinha Show com 
a Chef Cris Lara do Res-
taurante Pimenta de Cheiro 
Toque-Toque	│Receita:	Ma-
risco Lambe-lambe

20h30 - Apresentação da 
Banda Municipal Maestro 
Manoel Ladislau de Mattos  

14 de março (sábado)

11h - Início do Festival

16h - Cozinha Show com a 
Chef Adriana Saldanha do 
Restaurante Brasileira Gour-
met	 │Receita:	 Hambúrguer	
Gourmet de Peixe

19h30 - Cozinha Show com 
o	Chef	Alex	Atala	│Receita:	

Peixada

20h30 - Show “Princesa de 
Aiocá” - Mariana Furquim

15 de março (domingo)

11h - Início do Festival

15h - Apresentação Teatral 
Boi	 de	 Conchas	 │Grupo	
Corre Cotia

16h - Cozinha Show com os 
Chef´s Paulinho do Canoa e 
Sebastião Souza do Restau-
rante	 Canoa	 │Receita:	 Mo-
queca de Peixe

18h - Lançamento do Livro 
“Mitos e Lendas de São Se-
bastião”

19h30 - Cozinha Show com 
Olivier	 Anquier	 │Receita:	
Arroz de Frutos do Mar

20h30 - Show com Quinteto 
Pixinguinha	 │Músicos	 da	
Jazz Sinfônica do Estado de 
São Paulo

16 de março (segunda-feira)

11h - Início do Festival

17h - Apresentação Teatral 
‘Mitos	 e	 Lendas’	 │Cia.	 O	
Castelo das Artes

19h - Cozinha Show com a 
Chef Elis Regina do Fun-
do Social de Solidariedade 
│Receita:	Cuscuz	Caiçara

Casa da Cultura de São Sebastião 
recebe exposição ‘Feminino’

A Casa da Cultura 
de São Sebastião, no Centro 
Histórico, receberá a expo-
sição ‘Feminino’, criada por 
um grupo de 11 artistas da 
região, nesta sexta-feira (6), 
às 19h.  

Com curadoria de 
Isabel Galvanese (artista 
plástica), Daniela Carvalho 
Outi (jornalista) e Paulo Al-
berton (cineasta), a mostra é 
dividida em três segmentos: 
Artes Plásticas, Arte Coleti-
va e Áudio Visual.

O projeto conta com 
22 obras inéditas, criadas a 
partir de um desenho feito 
pela artista plástica, Isabel 
Galvanese, que serviu como 
base para que cada artista 
convidado interferisse livre-
mente.

Os artistas convi-
dados são Bernadete Silva, 
Bia Porto, Brenalta, Edson 
Macedo, Juci Guedes, Leila 
e Carmem Prado (Papel do 
Quintal), Paulo Otero, Sdon-
di, Tatiana Sobral, Thiago 
Campos e Léo Parisi, Yara 
Amaral. Todos utilizaram as 
técnicas que costumam tra-
balhar em seus ateliês, que 
vão do bordado à poesia e do 
grafite à aquarela, mostran-
do diferentes visões sobre o 
tema.

Haverá também apre-
sentação do documentário 

“Feminino”, gravado em 
São Sebastião, com pessoas 
escolhidas de forma alea-
tória, de diferentes classes 
sociais, raças e gêneros. O 
documentário foi dirigido e 
montado pelo cineasta Paulo 
Alberton, com a colabora-
ção de Stella Bolina, como 
assistente de fotografia, e as 
entrevistas foram feitas pela 
jornalista Daniela Outi.  

Após visitar a exposi-
ção, o visitante poderá con-
tribuir para a criação de uma 
nova obra de arte, que será 
uma representação da “Bio-
logia do Feminino”.

A exposição ‘Femi-
nino’ conta com o apoio da 
Prefeitura de São Sebastião, 

por meio da Fundação Edu-
cacional e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass), e tem 
entrada gratuita, podendo ser 
visitada até o dia 21 de abril, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h, e também aos sá-
bados e domingos, das 14h 
às 20h.

Serviço:

Exposição “Feminino”
Abertura: 06 de março – às 
19h
Horário de visitação: segun-
da a sexta-feira - 9h às 18h 
| sábado e domingo – 14h às 
20h. Até o dia 21 de abril.
Local: Casa da Cultura – Av. 
Dr. Altino Arantes, 174, Cen-
tro Histórico
Entrada Gratuita

Teatro:Todos contra o Bullying - A ALUNA NOVA
 A EMEF Dr.Carlos de Almeida Rodrigues  através deste tema, atualmente 
conhecido, comentado e vivenciado em todas as escolas,apresentou um 
teatro aos alunos que puderam refletir sobre as situações vivenciadas no 
cotiano escolar.



- 10 -Noroeste News - Classificados - 10 - 04 de março de 2020

Atenção: APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

A AAPC -  Associação dos Aposentados e Pensionistas de 
Caraguatatuba está convocando para, durante os meses de março e 
abril, comparecerem na sua sede sito na Av. Brasília, 157, Jardim Jaqueira, 
para obterem “ Gratuitamente” informações sobre concessões e revisões e 
benefícios previdenciários. O atendimento será feito todas as sextas feiras 
das 9:00h às 13h, podendo ser agendado pelos telefones: (12) 3883.2174 
e (12) 3883.2418. É necessário trazer cópias do RG, CPF e CTPS, Carta 
de Concessão do INSS – para quem já tem benefício – e para quem não 
tem, deve obter no SITE ou na agência do INSS os salários de contribuição 
(CNIS). Há novidades no campo das revisões para aas seguintes hipóteses: 
*Aposentados antes de 05/10/1988, que recebem mais de R$2.000,00.
*Aposentados entre 05/10/1988 e 31/03/1990, que recebem mais de 
R$3.500,00.
*Aposentados entre 01/04/1990 e 05/04/1991, que recebem mais de 
R$1.817,00
*Aposentados entre 06/04/1991 e 31/05/1991, que recebem mais de 
R$4.098,00.
*Aposentados entre 01/03/1994 e 30/04/1996, que recebem mais de R$ 
4.098,00
*Aposentados após 01/03/2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E 
EXTRAODINÁRIA PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE 
DE PAUTA MENSAL E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA.

A “ASSOCIAÇÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta 
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, na Praça 
Dr. Diogenes R. e Lima, s/nº, Bairro do Centro, cidade Caraguatatuba/ 
SP, CEP:11670-170, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. (a) JOAO BATISTA DOS SANTOS, 
CONVOCA através do presente Edital,  AFIXADO EM SUA SEDE, E PUB-
LICADO NO JORNAL NAS DATAS 05/03/2019, 12/03/2019, 01/08/2019 
E 19/03/2019, para ciência de todos os associados contribuintes, para 
Assembléia Geral Ordinária e extraordinária,  que será realizada na Sede 
Dr. KEIITI NAKAMURA, na Avenida José Benedito de Faria nº488, no 
bairro da Ponte Seca, em Caraguatatuba, SP, CEP: 11675-030, às 9 
horas da manhã em primeira chamada, e as 9:30 n segunda chamada 
PARA A REUNIÃO ORDINARIA E PARA A EXTRAORDINARIA as 11:00 
horas para primeira chamada e 11:30 na segunda chamada, com qual-
quer qualidade de membros ativos, do dia 04 de abril de 2020, com a 
seguinte ordem do dia: 
A - Prestação de contas mensais,
B - Apreciação e aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal.
C - Demais deliberações
D - Assuntos de interesse geral
E – Regularização de Ata de eleição para o ano 2018 e 2019.
F - ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas, 
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, 
com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum es-
pecial.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2020.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS INCERTOS OU 
DESCONHECIDOS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003435-
14.2019.8.26.0126O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr.(a). André Quintela Alves Ro-
drigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) todos os terceiros interes-
sados, ausentes, incertos, desconhecidos, que por este Juízo tramita uma 
ação de Inventário movida por Roberto Pedroso da Silva. Encontrando-se 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDI-
TAL, para os atos e  termos da ação proposta (art. 626 do Código de Pro-
cesso Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre 
as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de 
bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade 
de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do 
Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem mani-
festação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação 
para todos os atos do processo. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Caraguatatuba, aos 14 de fevereiro de 2020.

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

Alugo casa Porto Novo 
2 dor/ sala/ coz/ banh/ 
a.serv/ gar 2 carros/ mar-
gem rio Juqueriquerê/ R$ 
800,00 (12) 99766-4298

ALUGA-SE CANTO 
DO MAR/ Divisa São 
Sebastião Casa 2 dorms/ 
1 wc/ garagem 2 carros/ 
piso/ azulejo/ R$ 900,00/ 
tratar 98135-9004/ 
99606/8678

VD sobrado em con-
strução/ c/2 quartos/ 2 
banhs/ sala/ coz/ sacada/ 
gar/ área construída 
95m²/ entrego pronto/ En-
trada R$ 45 mil + 45 parc. 
de R$ 2 mil/ B. Morro Al-
godão (12) 98133-7683
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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 espólio 
de João Fernandes de Pontes e sua mulher Clarinda Castro de Pontes 
e MARCELO MESQUITA MEYER, ação de desapropriação de área de-
clarada de utilidade pública para instalação de uma estação telefonica 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 indenização 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 con-
tar da publicação no Órgão Oficial, nos termos 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.    XXXX

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 AYLA  TRANSEX - 29 anos  

alta, siliconada, gostosa. 
Atendo no meu local, discreto 

c/ garagem fechada. 
(12) 98239-5999

CAROLA – 23 anos, branca, 
cabelos negros compridos, 
corpão delicioso, bundão de 

parar o trânsito. Sem 
frescura. (12) 98146-5287 

ALUGA-SE Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao kiosk do 
Zequinha, a partir de R$900,00 

1 dorm, sala, coz., área de   ser-
viço. (água, IPTU e condomínio 

incluso), piscina e garagem. Tel.: 
(12) 3883-2665 / (12) 98127-1333/ 

99609-9595 whats

VD Lote 100m² no 
bairro Morro do Algodão 
próximo ao posto de 
saúde/ R$ 50 mil/ ac. 
entrada + parcelas (12) 
99748-3729

VD ótima casa no 
Indaiá próx. Escola 
Colônia dos Pescado-
res/ Bradesco/ Semar/ 
3 (três) dorms/ 2 vagas 
cob/ doc ok p/financ/ R$ 
260 mil (12) 99622-9797

VD lote no Golfinho 
600m da Escola Adventis-
ta/ 330m²/ murado e ater-
rado/ escritura registrada 
pode ser desmembrado/ 
R$ 110 mil (12) 99622-
9797

ALUGO Kit definitivo 
até 4 pessoas/ mob/ 1 
vaga auto/ Martin Sá (12) 
98842-0002/ 99672-0020
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VENDE-SE INDAIÁ - R$ 280 mil
Próximo ao Corpo de Bombeiros

Casa 4 dorms., sendo 1 suíte - sala  
sala de TV - garagem 2 carros 

churrasqueira
Tratar: (12) 98167-1521
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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


