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Caraguá muda estratégia
de vacinação de idosos
acima de 85 anos por
ausência deste público
alvo em residências
Ubatuba - Defesa Civil informa
sobre danos após forte
chuva do dia 16
Felipe Augusto desapropria
imóvel para Delegacia de
Polícia na Costa Sul
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Caraguá muda estratégia de vacinação
de idosos acima de 85 anos por ausência
deste público alvo em residências
A Prefeitura de

A quem interessa a desestabilização Caraguatatuba decidiu
de nossas instituições
mudar a estratégia de va-

Desde a cassação da Presidente
Dilma Rousseff temos assistido a atos
que, me parecem, intencionais no sentido de criarem instabilidade democrática em nosso País.
Repetidamente tenho dito que o
Brasil é uma País de castas e que mesmo após a assinatura da lei Áurea, pela
Princesa Isabel libertando os escravos,
continuamos a ter a grande maioria de
nossa população escravizada.

mostrando a grande lacuna social que
existe em nosso País, onde o desemprego, a falta de saneamento básico e
de justiça fazem com que a maioria de
nosso povo viva como os escravos, só
faltando o pelourinho.

cinação dos idosos na cidade, já que nos últimos
dias a vacinação casa a
casa estava sendo prejudicada devido à ausência
de quase 70% de idosos
em seus domicílios. Com
isso, serão montados cinco locais para que os acima de 85 anos possam ir
receber a primeira dose
da vacina.

E em alguns períodos de nossa
história, encontramos políticos que se
preocuparam com essa situação e promoveram algumas conquistas sociais,
mas foram rapidamente extirpados da
vida pública por atos truculentos com
Meu referencial para esta afir- o uso da força ou da deturpação da leNesta quinta e
mação é o fato de termos, ainda hoje gislação vigente.
sexta-feira (18 e 19/02),
no século 21, diferenças sócio econôdas 8h às 16h, os idosos
micas só vistas nos países mais atrasaNasci ouvindo falar que o Brasil acima de 85 anos devem
dos do mundo.
é o País do futuro, casei ouvindo que ir até as unidades escolao Brasil é o País do futuro e aos 70 res nos bairros de Norte
A diferença entre o salário do anos continuo ouvindo que o Brasil é o a Sul da cidade (Jetuba,
Presidente da Petrobras, por exemplo, País do futuro, mas me pergunto: para Sumaré, Indaiá, Moré cem vezes maior que a de um hu- quem?
ro do Algodão e Porto
milde trabalhador que sobrevive com
Novo), que foram identimíseros R$.1.100,00, um salário míniDas recentes conquistas alcan- ficadas pelo mapeamenmo. Se formos olhar o Brasil como um çadas, talvez a mais importante tenha to geográfico da Secretatodo veremos que na média nacional, sido o direito da livre expressão, e que ria de Saúde com maior
a diferença pode chegar a mais de 200 garante a informação a todo o cidadão público idoso.
vezes.
das mazelas produzidas por essas castas. E isso incomoda e muito aqueles
A mudança estraUso como exemplo a Petrobras, que lutam por manter seus privilégios. tégica se deve em função
mas podemos observar que em algumas
de os idosos não estarem
castas a coisa ainda é mais alarmante.
Com certeza agredir a impren- sendo encontrados em
Basta olhar para os poderes da repú- sa e tentar calá-la é apenas o primeiro suas residências, quando
blica, executivo, legislativo, militares passo, como aconteceu na ditadura mi- a equipe de vacinação da
e judiciário para nos escandalizarmos litar, mas hoje temos graças a internet Vigilância Epidemiolócom os salários e privilégios que são e as redes sociais, uma forma de infor- gica ia até as casas.
concedidos com o suor de nosso traba- mação quase que imediata e difícil de
lho. Sem esquecer os banqueiros.
calar.
“Já fomos de casa
em casa e agora estamos
Não posso deixar de citar tamO que assisto hoje é uma verda- colocando a vacina a disbém, pequena porção de nossa socie- deira guerra entre castas, com o claro posição nos bairros, pois
dade, que para manter seu “status quo” objetivo de manter e aumentar seus muitos idosos não estão
não admite que uma justa distribuição privilégios, pouco se importando com sendo encontrados em
de renda seja promovida por nossos o povo, e para justificar um possível suas residências”, disse
governantes. Por exemplo, não admite golpe é necessário promover a instabi- o secretário de Saúde,
que uma pessoa humilde possa acessar lidade das instituições e sob a alegação Gustavo Boher.
o mesmo elevador ou que possa viajar de instabilidade social, usando a força
e ter carro próprio.
das armas, implantar uma nova ditaduOrientações
ra.
Para o idoso não
A forte crise causada pela pancadastrado, a Secretaria
demia escancarou estas diferenças
Precisamos estar atentos!
de Saúde exige apresen-

tar no dia de vacinação
um documento com foto,
CPF, número do Cartão
SUS e comprovante de
residência. Com isso, o
cadastro é feito na hora.
Já o idoso que é
cadastrado, basta levar o
comprovante de residência.
O idoso ou responsável que não queira
acessar um dos Postos de
Vacinação, basta ficar em
frente à unidade escolar
que a equipe de imunização aplicará a dose no
idoso dentro do veículo.
Importante frisar que
cada idoso poderá levar
um acompanhante, para
evitar aglomeração.
Segundo a Secretaria de Saúde, os idosos
acamados continuarão
recebendo a vacina em
domicílio.
Na porta de cada
unidade, haverá a lista
com o nome de todos os
idosos cadastrados pelo
Plano Municipal de Imunização na faixa etária
acima de 85 anos, para a
checagem.

des. Essa mesma equipe
fará o acompanhamento
do idoso pós-vacinação.
A Prefeitura de
Caraguatatuba segue o
Plano de Imunização
do Governo do Estado,
sendo estes dois dias
exclusivos para os idosos acima de 85 anos.
Para iniciar as demais
faixas etárias o município aguarda o envio das
doses de vacina pelo Governo do Estado.
Locais de vacinação
Posto 1: CIASE Sumaré – Wilson Francisco
Valente (Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré);
Posto 2: Centro Comunitário, Cultural e
Social do Morro Do Algodão (Rua São Miguel,
825-889 – Morro do Algodão);
Posto 3: CIEFI Jetuba – Profª Maria Thereza
De Souza Castro (Rua
Seishi Yoshimoto, 120 –
Jetuba);

Posto 4: EMEF.
Prof.ª Maria Aparecida
Ujio (Avenida PrimeiEm todos os locais ro de Maio, 205 – Porto
de vacinação, haverá Novo);
uma equipe de enfermagem que fará a triagem
Posto 5: EMEF Dr.
dos idosos, aferindo tem- Carlos De Almeida Roperatura, pressão, sinto- drigues (Avenida Permas gripais e checando nambuco, 1.101 – Indados sobre comorbida- daiá).
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Entrevista devolutiva da avaliação
psicológica do concurso da GCM de
Caraguatatuba é no domingo (21)

Os
candidatos
que solicitaram o procedimento da Entrevista
Devolutiva da Avaliação
Psicológica do Concurso Público 01/2019 de
Guarda Civil Municipal
(GCM) de 2ª classe da
Prefeitura de Caraguatatuba, para saber as
razões da inaptidão, devem comparecer no próximo domingo (21/2),
conforme o horário estipulado no edital, na
EMEF Maria Aparecida
de Carvalho, no Tinga.
A Fundação Vunesp convocou os candidatos inaptos para a
Entrevista Devolutiva
da Avaliação Psicológica do Concurso Público
da GCM de 2ª classe no
dia 12 de fevereiro, no
Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital
475) e no site https://
www.vunesp.com.br/
PMCR1901.Outros detalhes como o acompanhamento de um psicólogo designado pelo
solicitante estão disponíveis no edital.
Para todos os candidatos
considerados
inaptos, solicitantes ou
não da entrevista devolutiva, após o período de
atendimento (dia 21 de
fevereiro), caso tenham
interesse, podem interpor recurso do resultado
da avaliação psicológica
nos dias 22, 23 e 24 de
fevereiro, em link específico no site https://
www.vunesp.com.br/.
O resultado definitivo
e dos recursos da En-
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trevista Devolutiva da
Avaliação Psicológica
têm previsão de divulgação no dia 16 de março.
Após essa etapa, os aptos
seguem no certame com
a entrega de documentos
e investigação social documental.

veram para a função. O
cargo possui jornada de
40h/semanais e salário-base de R$ 2.087,27
(em 2020), mais 50% de
adicional de atividade
operacional sobre esse
valor (R$ 1.043,63).

É necessário se
apresentar na escola
com, no mínimo, 30 minutos de antecedência
do horário do início da
Entrevista Devolutiva
da Avaliação Psicológica. Além disso, é preciso levar máscara, álcool
gel e estar munido dos
seguintes documentos:
cédula de identidade
(RG), carteira de órgão
ou conselho de classe,
Carteira de Trabalho
e Previdência Social
(CTPS), certificado militar, carteira nacional
de habilitação (CNH),
expedida nos termos da
Lei Federal nº 9.503/97,
passaporte, carteiras de
identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares;
ou outro documento de
identificação com fé pública e fotografia.

Os
candidatos
(observado o número de
vagas reservadas para
pessoas com deficiência) mais bem pontuados
na prova objetiva passarão ainda pelas seguintes etapas: entrega de
documentos e certidões
para investigação social,
entrega do resultado do
exame toxicológico de
larga escala; e a realização de exames médicos.
Todas as etapas integram
a 1ª fase do concurso público de GCM 2ª classe
e possuem caráter eliminatório. A 2ª fase
contará com o Curso de
Formação de GCM de
no mínimo 576 horas/
aulas, de acordo com o
currículo para guardas
municipais da Secretaria
Nacional de Segurança
Pública do Ministério da
Justiça. O curso terá caráter eliminatório e classificatório.

O concurso atraiu
6.514 inscritos. Desse
total, 1.104 mulheres
(157 candidatas/vaga)
5.410 homens (85 candidatos/vaga) se inscre-

A Emef Maria
Aparecida de Carvalho
(CIDE Tinga) fica na Av.
Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.155 – Tinga.
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Desconto de 5% na parcela única do IPTU
encerra na próxima segunda-feira

Contribuintes têm
até a próxima segunda-feira (22) para quitar o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da
Prefeitura de Caraguatatuba com 5% de desconto na cota única. A 2ª via
do carnê do IPTU pode
ser solicitada de segunda
a sexta-feira, das 9h às
14h, na Área de Tributos
Imobiliários (Cadastro/
Guichê 4) da Secretaria da
Fazenda, no Paço Municipal, no Centro.
O carnê do tributo está disponível no
site www.caraguatatuba.
sp.gov.br, na parte destinada ao “Cidadão/Tributos”,
com o número da Inscrição Cadastral do imóvel
em mãos, baixar e imprimir. Caso o contribuinte não tenha o número,
basta solicitar de segunda
a sexta-feira, das 9h às
14h, pelo e-mail cadastro.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br ou pelos telefones (12) 3897-8170/8221
(Cadastro), além do WhatsApp: (12) 99792-3446. O
carnê também pode ser
pago em 11 vezes, sendo a
primeira parcela com vencimento para o dia 22 de
fevereiro.
Em Caraguatatuba,
o reajuste no IPTU 2021
considerou o mesmo valor
da correção do Valor de
Referência do Município
(VRM), que foi de 4,77%
(variação de novembro de

2019 a outubro de 2020).
O VRM foi calculado com
base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e passou
de R$ 3,57 para R$ 3,74
em 2021.
A Área de Tributos Imobiliários (Cadastro) da Secretaria Municipal da Fazenda lançou
84.988 carnês de IPTU e
os enviou pelos Correios.
Desse total, 59.707 representam imóveis com edificações e 25.281 terrenos.
Ao todo, 40.933 carnês
foram encaminhados para
residências localizadas no
município. Outros 44.055
carnês foram envidados
para endereços fora de Caraguatatuba.

Urbano (IPTU) do exercício, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) e/ou taxas de licenças, IPTU do exercício
do atualizado, ISSQN e
taxas de licença atualizadas e Acordos; certidões
venal e negativa; guias de
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI); consultas e requerimentos de protocolos; e
consulta de débitos.
IPTU 2021 – 2ª via
Cota única: 5% de desconto no pagamento à vista até dia 22 de fevereiro
Site: www.caraguatatuba.sp.gov.br/ na parte
destinada ao “Cidadão/
Tributos”

Área de Tributos ImoPortal Munícipe – biliários: Cadastro/Guichê
O contribuinte também 4 no Paço Municipal
pode acessar uma série
de serviços da Secretaria
Email: cadastro.fazenda Fazenda no site oficial da@caraguatatuba.sp.gov.
http://www.caraguatatu- br
ba.sp.gov.br/pmc/, no link
Portal Munícipe (lateral
Endereço do Paço Muda página/ Principais Ser- nicipal: Rua Luiz Passos
viços: Cidadão). É possí- Junior, 50 – Centro
vel requisitar via internet
a 2ª via do carnê do ImHorário de expediente:
posto Predial e Territorial 9h às 14h
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Caraguatatuba dá continuidade ao
Programa de Regularização Fundiária
em vários núcleos

A Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio
da Secretaria de Habitação,
continua trabalhando com
os projetos de vários núcleos, previsto em cronograma
pelo Departamento de Regularização Fundiária.
No momento estão
protocolados e em andamento no Cartório de Registro de
Imóveis de Caraguatatuba o
pedido de regularização fundiária dos seguintes núcleos:
Dona Jô (Praia das Palmeiras), Pedro Nolasco (Rio do
Ouro), Projetada/José Poloni
(Rio do Ouro), Jardim Brasil
(Porto Novo), Quadra 2121
(Pontal Santamarina) e Jardim Serra (Ponte Seca).

to Aguilar Junior com a população da cidade. O objetivo é proporcionar às pessoas
dignidade e segurança jurídica, além de acesso a serviços
de água e luz, entre outros
benefícios.

Desde que teve início, em 2017, o programa de
Regularização Fundiária já
beneficiou centenas de famílias nos bairros Praia das Palmeiras, Pegorelli, Perequê-Mirim, Massaguaçu, Casa
O Programa de Re- Branca, entre outros, levangularização Fundiária é um do benefícios como água,
dos compromissos do prefei- luz, cadastramento de IPTU,
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Aberto credenciamento para
ocupação dos boxes do Entreposto de
Pesca do Camaroeiro

e aprovação de projeto. Permitiu, ainda, o desdobro de
lotes matriculados e consolidados e a regularização funA Prefeitura de Cadiária edilícia (edificações e raguatatuba, por meio da Seedifícios).
cretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca (SMAEm decorrência da AP), abre nesta quarta-feira
pandemia do novo coronaví- (17), credenciamento de pesrus, o atendimento presencial cadores para ocupação das
na Secretaria de Habitação, 12 vagas dos boxes no Enno Indaiá, e os protocolos de treposto de Pesca do Camanovos requerimentos estão roeiro. Os interessados têm
restritos ao horário das 9h até o dia 26 de fevereiro para
às 14h, ou via e-mail habita- realizar a inscrição.
cao@caraguatatuba.sp.gov.
br ou pelo telefone (12)
Os boxes são desti3885-1600.
nados a todos os pescadores
credenciados do município.
As fichas e a documentação
necessária estão disponíveis
em: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/02/
edital-ano-iv-no-479/, devendo ser entregues na
SMAAP, das 9h às 14h.

Prefeitura recupera margens
da Estrada do Rio Claro
Os trabalhos preventivos na região sul da
cidade continuam sendo realizados pela Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). Nesta terça-feira
(16), foi realizado o trabalho
de recuperação de erosão na
estrada do Rio Claro.
De acordo com
a Sesep, devido às fortes
chuvas que têm acontecido
na cidade, parte do solo da
margem cede, dificultando
o trânsito do local, podendo
causar possíveis acidentes.

O credenciamento
visa fomentar a importância
dos pescadores artesanais
e dos grupos familiares de
Caraguatatuba, fortalecendo
ainda mais as relações comerciais entre os pescadores.

01 de março.

O resultado da classificação será publicado no
Diário Oficial do Município
e fixado no quadro de avisos
do Entreposto de Pesca do
Camaroeiro, a partir do dia

Mais informações
na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca, localizada na Rua
Santos Dumont, 502 – Centro, telefone: 3897-2530.

O prazo para recursos será de 01 a 04 de março,
até às 14h. Após fim deste
prazo, o resultado final será
publicado no dia 5 de março,
no Diário Oficial e no quadro
Após a fase de ins- de avisos do Entreposto.
crições, os envelopes serão
abertos em sessão pública,
Os classificados dena Secretaria Municipal de verão comparecer na SMAEducação, no dia 26 de feve- AP, no dia 8 de março, às
reiro, às 15h, pela Comissão 14h, para assinatura dos Terde Credenciamento, com- mos de Permissão de uso dos
boxes.
posta por três técnicos.

UBS Golfinhos recebe serviços de
concretagem no estacionamento
As equipes trabalham nos trechos próximo ao
Centro de Detenção Provisória (CDP), sentido estrada
Mogi das Cruzes e na conhecida Estrada da Sabesp/
Petrobras.

Para restaurar os
locais são utilizados pedra e
pó de pedra, que com auxílio de uma retroescavadeira
compacta o trecho que sofreu
erosão.

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas,
já realiza os serviços de concretagem na área de estacionamento da futura Unidade
Básica de Saúde (UBS) do
bairro Golfinhos.
A nova unidade de
saúde do Golfinhos será contemplada por seis consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, farmácia,
sala de vacina, sala de coleta
e procedimentos, sala de observação, sala de inalação,
sala de curativos, setor administrativo, recepção, vestiário, refeitório, copa, sala de
atividades coletivas, almoxarifado, depósito de materiais,
além de sala de espera, banheiros, recepção e área para
ambulância.

O local ganhará
ainda, em seu entorno, uma
praça e playground infantil,
que já está sendo instalado
pela empresa responsável. O
empreendimento está avaliado em R$ 3,2 milhões e tem
expectativa para ser entregue
até o final do primeiro semestre de 2021.
O prefeito Aguilar
Junior, acompanhado do secretário Gustavo Boher e a
equipe técnica da Secretaria
de Saúde, vistoriou a obra

esta semana e já planejou a
aquisição dos equipamentos
e maquinários para a unidade
hospitalar.
De acordo com a
Secretaria de Saúde, a nova
UBS, que já está em fase
final de acabamento, terá
como objetivo desafogar os
atendimentos das UBSs do
Tinga e Morro do Algodão,
beneficiando os moradores
do Jardim das Palmeiras,
Golfinhos, Recanto do Sol,
Pontal Santamarina e Britânia.
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Felipe Augusto desapropria imóvel para
Delegacia de Polícia na Costa Sul
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A Prefeitura de São
Sebastião publicou o Decreto
Municipal nº 8104/2021, em
que consta a desapropriação
de imóvel para a implantação
definitiva da 2ª Delegacia
de Polícia, em Boiçucanga,
Costa Sul do município.

Em reunião realizada
na Delegacia Seccional de
Polícia do Litoral Norte, na
região central de São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto assinou o decreto tendo
como testemunha o Delega- desapropriação do imóvel e
do Seccional de Polícia, Dr. confirmar a permanência da
José Vinciprova Sobrinho.
2ª Delegacia de Polícia em
Boiçucanga, comentou sobre
Na ocasião, na última o valor de se ter a Seccional
sexta-feira (12), contou ain- na cidade e da importância
da com a presença do vice- de uma extensão na Costa
-prefeito Reinaldinho Mo- Sul.
reira, do chefe de gabinete
Adriano Ramires, vereadoTambém falou sobre
res Teimoso, Daniel Soares, restruturação das instalações
Daniel Simões, Diego Nabu- para uma melhor acomodaco e Ercílio de Souza, além ção da força de segurança.
do delegado assistente Dr. “Será feita uma reavaliação
Carlos Eduardo Lopes Go- topográfica do local. Agora
mes, do chefe dos investiga- será realizado um trabalho de
dores Sérgio Martins Lopes e engenharia para fazer a plando Assessor do Senador José ta do imóvel para preparar a
Serra, o Sr. Victor Ferreira.
reforma”, explicou.

pela localização tática quanto pela parceria que ocorre
entre o Governo do Estado
e a Prefeitura. “A Delegacia
em Boiçucanga está em um
ponto estratégico do município, está na metade do caminho até Boraceia e na metade
do caminho até o Centro da
cidade. É muito importante a
parceria Município-Estado e
o principal beneficiado com
isso é o próprio munícipe”,
ressaltou.
A unidade de segurança da Costa Sul de São
Sebastião permanecerá na
Estrada do Cascalho, nº 260,
em Boiçucanga. O imóvel
conta com área de 3.830m²
O prefeito Felipe
Para Dr. Vinciprova, de terreno e cerca de 468m²
Augusto, além de ratificar a há pontos positivos tanto de construção.

São Sebastião aposta em jogos
digitais para acolhimento socioemocional
de estudantes na volta às aulas
A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), renovou o contrato
para continuação do programa MenteInovadora,
da Mind Lab, líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias
educacionais inovadoras,
para o desenvolvimento
cognitivo e socioemocional, oferecido aos estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental
Anos Iniciais.
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São Sebastião apoia projeto que valoriza
a cultura caiçara e pescadores locais

Com apoio da Prefeitura de São Sebastião,
por meio da Secretaria de
Turismo (SETUR), a Associação de Pescadores
de Boiçucanga e a Companhia Docas de São Sebastião desenvolveram o
projeto “Rota Caiçara”,
que consiste em um passeio de barco de aproximadamente três horas de
duração, valorizando a
cultura caiçara e criando
estratégias para movimentar o turismo local,
impactado pela pandemia da COVID-19.
O roteiro do passeio inicia com um bate-papo na presença da caiçara Lavínia de Matos,
com direito a degustação
do tradicional café com
garapa e bolinho de taioba.
Na sequência, os

O passeio de barco percorre ainda pontos
como o cerco flutuante
- onde é explicada a arte
da pesca que forma como
um labirinto fixo no mar
– e a Ilha dos Gatos, local
escolhido pela família
Rockefeller para a construção de uma casa na
época da Segunda Guerra Mundial, e que até
hoje abriga suas ruínas.
Para agendar o
passeio, entre em contato: (12) 99650-9051.

Manutenção e zeladoria continuam
sendo realizadas em bairros da Costa Sul

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da
Secretaria de Serviços Públicos (SESEP), atua na
zeladoria e benfeitorias de
da na rede municipal de preocupação para esse iní- Costa Sul a Norte do muensino há três anos como cio de ano letivo. “Nossos nicípio.
estratégia para melhorar o estudantes passaram por
Nesta semana, a Redesempenho dos alunos. tensos desafios, estar longional
de Juquehy/Barra
Este ano está adequada ao ge do convívio social com
novo cenário educacional os colegas foi um impac- do Una fez a requalificaincluindo material na ver- to muito grande para eles, ção dos bloquetes na esquina da Avenida Magno
são digital, voltado prinespecialmente para os de Passos Bitencourt com a
cipalmente ao equilíbrio
idade entre 6 anos e iní- Rua Brasília, em Barra do
emocional dos estudantes.
cio da adolescência que já Una. Essa obra visa corriSerão atendidos mais de 8
compreendem tudo, mas gir a drenagem das águas
mil crianças e adolescentes de 37 unidades escola- ainda não desenvolveram pluviais, que podem causar
res, que terão a capacita- uma maturidade para lidar alagamento nas vias em
com as emoções. Vi no momentos de chuvas inção de 370 professores.
programa MenteInovado- tensas.

Para a secretária de
A metodologia, que Educação, Marta Braz, a
integra jogos de raciocínio saúde mental e emocional
às salas de aula é aplica- das crianças é uma grande

turistas e visitantes seguem rumo ao mar em
barcos de pesca, guiado
pelos pescadores locais,
e durante o percurso são
contadas histórias sobre
a rica cultura local e o
modo de vida caiçara,
enaltecendo a importância do turismo de base
comunitária, que consiste em visitar lugares
onde a comunidade se
envolve e assume papel
de protagonista no processo turístico.

de Juquehy e serviço de dem todos os bairros do
capina e jardinagem em município.
Juquehy.
Para mais informaServiço
ções, entre em contato pelo
A SESEP possui número (12) 3891-2050,
sete regionais municipais pelo e-mail sesep@saose(Centro, Topolândia, Costa bastiao.sp.gov.br ou comra, uma oportunidade para
A
equipe
também
Norte, Maresias, Boiçu- pareça ao endereço Rua
oferecer um acolhimento
realizou
a
revitalização
no
canga, Juquehy/Barra do Prefeito João Cupertino
aos alunos de uma forma
canteiro central no bairro Una e Boraceia), que aten- dos Santos, 249 – Centro.
inovadora”, reforça.
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Ubatuba - Defesa Civil informa sobre
danos após forte chuva do dia 16

Forte chuva acompanhada de rajadas de
ventos de 89 a 102 km/
hora atingiram o município de Ubatuba na tarde
da terça-feira, 16 de fevereiro, provocando queda
de cerca de 100 árvores,
desalojando uma família
do bairro Pedreira Alta e
provocando interdição de
trechos das estradas do
Rio Escuro e do Cambucá
bem como interrupções do
fornecimento de energia
elétrica. Não houve registro de pessoas feridas,
mortas ou desaparecidas.
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quatro crianças – se encontra alojada na casa de
parentes após a queda de
uma grande árvore sobre
sua residência. O imóvel
foi vistoriado pela Compdec que não constatou
danos estruturais mas decidiu interditá-lo preventivamente. A secretaria
de Assistência Social foi
acionada para o apoio com
roupas, colchões e cesta
básica.

A Defesa Civil de
Ubatuba continua a realizar o monitoramento dos
impactos na cidade e em
áreas de risco nesta quarta-feira, 17, bem como trabalha na liberação de vias
interditadas. Os trabalhos contam com o apoio
de equipes do Corpo de
Bombeiros, da Comissão
Já no bairro CachoMunicipal de Proteção e eira do Tombador, no bairDefesa Civil (Compdec) e ro do Ubatumirim, houve
da concessionária Elektro. queda de uma árvore sobre um automóvel sem
A família do bairro vítimas.
da Pedreira – um casal e
Os bairros mais

atingidos pela queda de
árvores sobre a fiação elétrica ou queda na energia
elétrica foram:
Cachoeira do Tombador
Estufa 2
Horto Florestal
Itaguá
Itamambuca
Pedreira Alta
Perequê-Açu
Praia da Fortaleza
Prumirim
Rio Escuro
Sertão do Cambucá
Sertão do Puruba
Sesmaria
Sumidouro
Taquaral
Usina Velha
Praia Vermelha

Dois indivíduos são
presos por tráfico em
Ilhabela
Na noite de sábado
(13), uma equipe da Polícia
Militar em patrulhamento
pelo bairro Água Branca, se
deparou com dois indivíduos
em uma moto, que tentaram
fugir ao perceberem a presença da polícia.
Mas acabaram sendo abordados, e com eles
foram encontradas 7 porções de maconha, além de
dinheiro. Questionados sobre a droga, um dos homens
confessou não só o comércio
da mesma, como também a
existência de mais mercadorias em sua casa, onde os
policiais encontraram mais
drogas, dinheiro e material
para o embalo. Dada voz de
prisão, os criminosos foram
recolhidos à cadeia pública.
PM realiza prisão por
furto em Ilhabela
No fim da tarde de
quinta-feira (12), uma equipe
da Polícia Militar que realizava patrulhamento pelo bairro
Itaquanduba, após tomar conhecimento da ocorrência de
furtos verificados em estabelecimentos comerciais na
área, abordou um indivíduo

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

que além de ser reconhecido
como autor dos crimes, ainda tinha em seu poder alguns
objetos roubados. Foi dada
voz de prisão ao criminoso,
que permaneceu à disposição
da justiça.
Criminosos são
presos por roubo em
Caraguatatuba
Na madrugada de
sábado (13), após o COPOM
divulgar as características de
um veículo e seus ocupantes
envolvidos em um roubo a residência, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento
pelo bairro Pontal Santa Marina, avistou o veículo Corsa
e prendeu os criminosos em
flagrante, que ainda estavam
com os objetos roubados.
Os bandidos portavam um simulacro de pistola
e um revólver calibre 38 municiado. Os indivíduos foram
presos, ficando à disposição
da justiça.
Polícia Militar realiza
prisão de traficante em
Ilhabela
Na noite de quinta-feira (11), policiais da Polícia Militar em patrulhamento
pelo bairro Água Branca,
avistaram uma moto em ati-

tude suspeita, e na abordagem, encontraram 02 porções
de maconha. Questionado,
o indivíduo indicou o lugar
onde guardava o restante da
droga.
No local os policiais
encontraram: 03 tijolos de
maconha com aproximadamente 1kg cada, 03 porções
menores, uma balança de precisão, acessórios para o corte
e embalo da droga, além de
R$ 1.750,00. O criminoso foi
recolhido à cadeia púlica.
Homem que cultivava
maconha é preso pela
Polícia Civil em Ubatuba
Após denúncia anônima, a Polícia Civil prendeu
na tarde de terça-feira (9), no
bairro Estufa, um homem que
foi flagrado cultivando maconha em casa.
Na vistoria foram
encontrados: um pé, um tijolo e diversas sementes de
maconha, além de uma pistola calibre .22,56, munições
intactas, uma balança de precisão, além de material usado
no embalo da droga e o celular do suspeito.
Todos os materiais
foram encaminhados à perícia e o responsável preso em
flagrante.
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Lucia Siebre Dornelles e
José Reni Dornelles
disseram sim no último dia
05/02/2021, em uma linda
cerimônia, com os
familiares e poucos amigos.
Felicidades aos noivos.
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

98128-7496

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

No trabalho, aprenda com a criatividade dos
outros. Nesta semana, poderá contar com a colaboração de
familiares e amigos em casa, desde que aceite as opiniões
alheias. Nº da Sorte 09.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Não entendo!!!
Todo mundo que pede o AI 5
de volta, fica puto quando
recebe uma amostra grátis...
ué????

Tente controlar sua ansiedade nesta semana.
Não fique pensando em mudar radicalmente a sua vida a
toda hora. Nº da Sorte 02.

98128-7496

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Procure se arriscar mais, só não vale deixar de
confiar na sua capacidade e no seu talento. Aproveite a maré
de sorte no amor. Tudo indica que você terá sucesso num
trabalho que não colocava muita fé. Nº da Sorte 11.

Câncer - 21/06 à 21/07

Prefira estar entre amigos e pessoas de sua
estima e evite se envolver em atividades contra sua vontade.
Discuta as suas ideias com quem confia. No amor, gentileza
vai fortalecer a união. Nº da Sorte 13.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

Mantenha a calma e seja tolerante com as
pessoas ao seu redor. Tente ficar longe de discussões tolas.
No amor, brigas não estão descartadas. Nº da Sorte 45.

Virgem - 23/08 à 22/09

Uma viagem deve sofrer atrasos. Mesmo assim,
vai realizar várias coisas ao mesmo tempo e seu astral
estará animado com os colegas de profissão. Conte com
as influências dos astros. Nº da Sorte 21.

98128-7496

Libra - 23/09 à 22/10

Seu charme estará tinindo, mas saiba que a
relação com o par merece mais sinceridade. Você contará
com força de vontade para definir algumas situações no
romance. Nº da Sorte 03.

Escorpião-23/10 à 21/11

No trabalho, compartilhe problemas e soluções
com os colegas. O momento é favorável para resolver
assuntos complicados. A família pode interferir em seus
assuntos. Nº da Sorte 41.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

Mantenha discrição no ambiente de trabalho
e aguarde segredo de seus principais planos e projetos.
Compartilhe os seus desejos apenas com as pessoas em
quem realmente confia. Final de semana ótimo para o amor.
Nº da Sorte 46.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Fique em alerta para não cometer enganos ou
pequenos erros por falhas de avaliação. Selecione as histórias que ouvir ou poderá acreditar em boatos. Demonstre
confiança apenas no teu amor. Nº da Sorte 01.

98128-7496

Aquário-21/01 à 19/02

Separe o que serve e o que não é mais útil para
sua vida. Ouça os familiares com atenção e reflita antes de
dar sua opinião. Seu maior desafio será conter a ansiedade
no amor. Nº da Sorte 11.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br

Peixes - 20/02 à 20/03

Trabalhe com dedicação e conclua suas tarefas.
Projetos pessoais estão favorecidos. Confie em sua capacidade intelectual e terá grandes realizações. No amor, o
clima é de paixão. Nº da Sorte 14.
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ABANDONO DE EMPREGO
Sr. PEDRO CESAR LOPES DA SILVA – CTPS nº 024573
- Série: 00445/SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista
encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. PEDRO CESAR LOPES DA SILVA, portador da CTPS nº
024573 - Série: 00445/SP, a comparecer ao nosso Departamento Pessoal, a fim de retornar ao emprego ou justificar
as faltas desde 16/12/2020, dentro do prazo de 48hs a partir
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da
CLT.
Caraguatatuba/SP, 11 de Fevereiro de 2021.
PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA
Alameda dos Caramujos nº 211, Bairro Pontal de Santa
Marina
Caraguatatuba/SP – CEP: 11.672-350
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-- 16
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COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO
CENTRO AUTOMOTIVO B P LTDA, CNPJ
08.883.186/0001-86, COM SEDE SOCIAL EM
Caraguatatuba-SP, na Avenida José Herculano,
5437, Porto Novo, CEP.: 11.667-000, comunica
o extravio da Impressora Fiscal (ECF) Marca
Bematech, modelo MP-2100 TH FI, conforme
Boletim de Ocorrência 93078/20213078/2021
do dia 15/01/2021.

(SEMI
MOBILIADO) Martim de Sá
Apto. 2 dorms. uma
suíte/ 1 vaga gar/ duas
sacadas e bem arejado/
ac. financ. bancário/ 72
m²/ rua tranquila/ supermercado/ farmácia/
ótima localiz/ perto de
tudo que você precisa/
R$ 265.000,00/ CRECI
114.203/ 12 99150-5005

Casa a venda Massaguaçu 2 dorm. s/ 1 suíte/ 1
banh. social/ sala/ coz/ e
lavand/ constr. 60m²/ terreno 118,75m² (4,75x25)
R$210.000,00/ CRECI
114.203/ 12 99150-5005

TROCO ou VENDO
chácara no Pouso Altinho,
casa c/ 3 cômodos, coz.,
c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar formado / R$ 60mil / 996185124 c/ Maria

CA0495
Jardim
Gaivotas Casa em Condomínio/ 2 dor/ sala/ coz/
banh/ área gourmet/ 1
vaga/ móveis planejados/
R$ 219.900,00/ CRECI
114.203/ 12 99150-5005

VENDO
Chácara
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$
60 mil e 500metros R$30
mil/ Tratar (12) 991182295 c/José
VD Cód: PLN 616
Jardim Gaivotas/ Terreno 14 X 35/ Área total
490m²/ R$ 140 mil/ creci
80169-F/ 3883-4840
TRAVESSÃO R$ 190
mil sobrado 3 dor/ sala/
coz/ gar/ varanda/ ot. Local/ Cel/Zap 98187 8636
PROCURO trabalho de faxineira em casa
e escritório/ 98230-0553

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1004918-79.2019.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Conjugal
Requerente: Leonardo Wesner
2ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100491879.2019.8.26.0126. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA
ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Leonardo
Wesner ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o IMÓVEL
objeto da presente ação, com área de 250,00 m2, objeto da
matrícula n. 66.787 do CRI local, identificado pelo cadastro fiscal nº 04.034.041, e correspondente ao lote n. 33, da quadra 09,
da planta do loteamento Jardim Balneário Forest, nesta cidade de
Caraguatatuba - SP., alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. CONFRONTANTES: JOSE BARBADO NETO, SANDRA
REGINA MARTINEZ BARBADO e RAFAEL TOLEDO. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 30 dias.
Não sendo contestada 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 07 de n vembro de 2020.

17 de fevereiro de 2021

JUÍZO DE DIREITO DO FORUM DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP.
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS, INCERTOS E DESCONHECIDOS COM PRAZO DE 20 DIAS - PROC. nº 100379874.2014.8.26.0126 o Dr. AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR,
Mm. Juiz de Direito do Fórum da Primeira Vara Cível da Comarca
de Caraguatatuba-SP., na forma da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo, foi requerida uma ação
de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por RONALDO DE SOUZA PINTO e outros, referente a um imóvel na
Zona Urbana, situado na Rua Pedro Leandro, 46, Bairro Massaguaçu, município de Caraguatatuba-SP., com área de 1.159,61m²
(mil, cento e cinqüenta e nove metros quadrados e sessenta e
um centímetros), fazendo divisas e confrontações com as propriedades de Dourazete Adolfo de Paula, Benedito Graça e sua
esposa, Espólio de Juvenal Alves Vianna Júnior e Luiz Fernando
Duccini, conforme planta e memorial constante dos autos. OBJETIVO: Para contestarem a ação em 15 (quinze) dias a contar
da data em que findar o prazo deste edital. ADVERTÊNCIA:
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os
fatos narrados na inicial, art. 285 – 2ª parte do C.P.C. e, para
que chegue ao conhecimentos de todos e ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital o qual será afixado no
local de costume e publicado na forma da lei. Caraguatatuba, 11
de janeiro de 2.020.

Casa Martim de Sá
3 dorms/ garagem p/5
carros/ próx. à praia/
R$ 420.000,00/ cod
1408/
(12)
981268800/ creci 26535J

Casa VD Golfinhos
3 dorms (suíte) 2 vagas/ R$ 195.000,00/
ac.
financ/
CRECI
114.203/ 12 99150-5005

Casa
Verde Mar
2 dorms/ uma suíte/
R$ 240.000/ código
1413/
(12)
981268800/ creci 26535J

Apartamento Jardim
Aruan 2 dorms/ garagem/ R$ 210.000/ código 1081/ (12) 981268800/ creci 26535J

Chácara no Rio Claro
com casa 1Q/ varanda
grande com churr/fogão
a lenha/ terreno 15x200/
R$ 180 mil/ (12) 981268800/ creci 26535J

Condomínio-2
dorms/
Massaguaçu/ ALUGO Sítio Pegorelli
190.000/ cod1360/ (12)
definitivo 30.000m² casa
98126-8800/ creci 26535J
principal e caseiro pasto
APTO
FINANCIADO e outras benfeitorias
2 dor/ sla/ coz/ wc/ R$ no asfalto/ R$1.000,00/
190 mil/ px ATACADÃO/ Cel/Zap 98187 8636
Cel/Zap 98187 8636
LOCAÇÃO Cód: PLN
LOCAÇÃO Cód: PLN 643 Pontal de Santa
dorm/
sala/
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 Marina
salas/ coz/ área serv/ 2 coz/ área serv/ 2 vagas
vagas gar/ R$ 1.500,00/ gar/ R$ 1.200,00/ creci
3883-4840
creci 80169-F/ 3883-4840 80169-F/

Vendo Lancha 18 pés/
Casco Cobra, Motor
90HP Yamaha/ 5 lugares
+ Piloto/ Ótimo estado /12
99630-2040
VD Cód: PLN 679 Praia
das Palmeiras / 1 dorm/
sala/ coz/ wc/ área serv/
1 vaga gar/ R$ 160 mil/
creci 80169-F/ 3883-4840
LOCAÇÃO Cód: PLN
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2
salas/ coz/ área serv/ 2
vagas garagem/ creci
80169-F/ R$ 1.500,00/
3883-4840
BCO ALTO R$ 40 mil/
Lote 125m²/ rua calçada/
creche/ escolas/ mercado/ Cel/Zap 98187 8636
VD Cód: PLN 604 Porto Novo 3 dorm/ 2 salas/
coz/ área serv/ vaga gar/
R$ 450 Mil/ creci 80169F/ 3883-4840

VD Cód: PLN 693
Casa no Massaguaçu
2 dorm. (s/1 suíte) sala/
coz/ wc social/ área serv/
Vendo terreno 1.000m² vaga gar/ R$ 195 Mil/
creci 80169-F/ 3883-4840
murado e aterrado c/projeto
aprovado de 10 sobrados VD Cód: PLN 323
na Rua Cristovão de Barros/ Poiares 2 dorm. (sendo
um quarteirão da Pizzaria 2 suítes) 3 salas/ coz/
Lunamar/ avaliado em R$ 2 wc social/ churrasq/
550.000,00 mas aceito con- e piscina/ área serv/ 3
tra oferta (12) 99660-2700 vagas gar/ R$ 380 Mil/
creci 80169-F/ 3883-4840
com Flávio

Condomínio no Pontal Santa Marina/ 2 suites/
2 vagas garagem/ código
1330/ R$ 200.000,00/ (12)
98126-8800/ creci 26535J

VD Cód: PLN 678 Pontal
Santa Marina/ 3 dorm (s/ 3
suítes) sala/ coz. americana/
área serv/ 4 vagas gar/ creci
80169-F/ R$ 350 Mil/ 38834840

CHÁCARA
PEGORELLI R$ 150 mil/
2880m²/ 100m da nova
rodovia/
ot.
Local/
Cel/Zap 98187 8636

Apartamento Massaguaçu 1 dorm/ com
garagem/ R$ 185.000/
código 1395/ (12) 981268800/ creci 26535J

VD Cód: PLN 693 Casa
Massaguaçu 2 dorm. (s/ 1
suíte)/ sala/ coz/ wc social/
área serv/
vaga gar/ creci 80169-F/ R$
195 Mil/ 3883-4840

Procuro Trabalho de
Jardineiro/ zelador/segurança ou porteiro contatar: (11)95198-3589 ou
(11) 95370-4765

JD TARUMÃ R$100mil/
casa NOVA 2 dorm/ sla/
coz/ wc/ gar/ Cel/Zap 98187
8636
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VD Cód: PLN 662 Enseada São Sebastião 3
dorm/ sala de jantar/ sala
de estar/ coz/ área de serv/
4 vagas gar/ R$ 290 Mil/
creci 80169-F/ 3883-4840

Sala locação/ venda
no Centro R$ 130.000
ou 1.100 p/ aluguel/ código 1372/ (12) 981268800/ creci 26535J

Ofereço trabalho de
garçom/

barmem/ coz-

inheiro recepção/ segurança e decoração para
bar restaurante ou hotéis

VENDO 1 sofá de canto e pousadas / James Malcinza escuro de tecido cher contato WhatsApp
valor R$200,00 / Tratar 12 99619-0442
telefone 98230-0553

VD Cód: PLN 678/
Pontal Santa Marina 3
dorm (s/3 suítes) sala/
cozinha amer/ área serv/
4 vagas gar/ R$ 350 Mil/
creci 80169-F/ 3883-4840

AP0461 MARTIM DE
SÁ Apto 1 dorm. c/piscina e varanda gourmet
/ R$ 190.000,00/ CRECI
114.203/ 12 99150-5005

PEGORELLI
SÓ
R$ 30 mil lote 150m²
px nova estrada/ facilito 50% entrada/ restante 30 x R$500,00/
Cel/Zap 98187 8636

Aluga kitnet no Barranco Alto R$730,00 reais
/ mobiliado para uma pessoa ou casal s/ crianças
e animais. C/ água/Luz e
IPTU e SKY incluso/ Tr.
12 992057829 c/Marli
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Av. José da Costa Pinheiro Jr., 1918 - Jaraguá - Caraguá

3883-1131
98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery

De terça-feira a domingo

Site - http://www.noroestenews.com.br

Fone/Fax: (12) 3887-7107 / 3887-8019
Cel.: (12) 9763-1976

Av. Rio Branco, 773 - Indaiá - Caraguatatuba
e-mail: litoralmangueiras@bol.com.br

Salgados da
Rosinha
Encomendas
(12)

99195-5862

Av. José Herculano, 6435 - Porto Novo - Caraguá
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Tel: (12)

3882-1044

facebook
kiskonofremartimdesa@gmail.com

Av. Aldino Schiavi,500 - Martin de Sá - Caraguá
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Nas quintas, sextas,
sábados e domingos
a partir das 19h
Pastéis
doces e salgados

Prato Feito
Comercial
Marmitex
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Todo dia é dia de comer bem!
(12) 3887 2862
(12) 98853 7508

Av. Rio Branco, 785 - Indaiá - Caraguá

GUAXINIM

Litoral Mangueiras
correias industriais, mangueiras,
abraçadeiras, equipamentos de segurança
e acessórios

(12)

Almoço:

3887-5353
3887-7503
98231-6262
T Rações
T Medicamentos
T Produtos Agropecuários
T Adubos
T Sementes
T Materiais de Pesca

AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

PRODUTOS DE LIMPEZA
E muito mais!

Cloro ...................... R$ 4,00/L
Desinfetante .......... R$ 2,00/L
Detergente ............ R$ 2,00/L
Soda ...................... R$ 13,00/L
Limpa Metais ......... R$ 7,00/L
Amaciante ............. R$ 3,50/L
Sabão líquido ........ R$ 4,00/L
Água Sanitária ...... R$ 2,00/L
(12)

99617-2188 /

Aceitamos Cartões de
Crédito e Débito

Disk Entrega
3884-1795

(12)

