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O caos da Tamoios
Após mais de dezesseis anos de 

mentiras e enrolações promovidas pelos 
governos do PSDB, a rodovia dos Tamoios 
foi duplicada.

Alckmin gastou quase 200 milhões 
para duplicar o trecho do planalto, não al-
terou de forma significativa o traçado da 
rodovia e a velocidade máxima permitida 
que era de 100Km/h foi reduzida e em al-
guns trechos chegou a ser de 40Km/h. O 
pior é que nada ficou resolvido no acesso 
ao Litoral Norte pois o trecho de serra con-
tinuou o mesmo.

Depois disso através de uma parce-
ria público privada entregou a rodovia a 
uma empresa privada, um consórcio que 
rapidamente passou a cobrar um pedágio 
extremamente caro.

Ao mesmo tempo, a empresa iniciou 
a duplicação do trecho de serra e ai nossos 
problemas pioraram com as constantes 
interrupções no tráfego devido a desliza-
mentos que ocorrem em dias de chuva nos 
trechos das obras. Na minha opinião, por 
falta de planejamento e de medidas pre-
ventivas por parte da concessionária para 
evitar esses problemas. A colocação de lo-
nas plásticas sobre as áreas desmatadas já 
reduziriam e muito o problema.

O texto abaixo recebi de alguém 
extremamente indignado com o problema:

Até quando vamos aguentar esse 
Descaso na Rodovia dos Tamoios? Passou 
do aceitável termos que pagar pedágio e 
termos o principal acesso ao Litoral Norte 
com essas condições! 

Os Prejuízos com o fechamento da 
Rodovia dos Tamoios são incalculáveis, 
sem contar os milhares de turistas que evi-
tam nossa região com o medo de ficarem 
presos na rodovia. Nossa cidade vive ba-
sicamente do Turismo com ela fechada ou 
nas condições de perigo como anda. 

Que turista quer vir pra cá? 
Como fazem os moradores que pre-

cisam viajar? 
Os que necessitam de cirurgias ou 

médicos fora de Caraguá? 
Os alunos que utilizam a rodovia? 

As empresas que utilizam a rodovia para 
comprar e vender produtos? 

Até quando vamos ter que aguentar? 

Será que a concessionária está pre-
ocupada? 

Estamos em baixa temporada com 
alto índice de desemprego. 

Com mais esse agravante da Ta-
moios pode potencializar ainda mais 
o desemprego. Nos hotéis o número de 
cancelamentos de reservas é grande por 
exemplo. Quem poderá nos ajudar real-
mente? 

ALÔ GOVERNADOR João Doria, 
PREFEITOS Aguilar Junior, Felipe Au-
gusto, Sato Ubatuba e Márcio Tenório te-
mos que nos unir e pedir apoio e cobrar 
ações emergenciais ao Governo do Esta-
do de São Paulo para a Artesp - Agência 
de Transporte do Estado de São Paulo, 
Secretaria Estadual de Logística e Trans-
portes, DNIT - Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes, Ministério 
dos Transportes, DER Departamento de 
Estradas de Rodagem, Ministério Público 
do Estado de São Paulo, Ministério Públi-
co Federal - MPF.

As entidades do Litoral Norte ACE 
Caraguá, OAB Caraguatatuba - SP, Asso-
ciação de Hotéis e Pousadas, Associação 
de Quiosques e CRECI, podem cobrar 
ações também.

Na próxima semana teremos o Car-
naval e começam as famosas chuvas de 
Março e aí? Deus que nos ajude! Ou va-
mos esperar uma tragédia?

Pessoal da Imprensa, vamos aju-
dar!! Rede Vanguarda, Rede Globo, G1 - 
O Portal de Notícias da Globo, Link Van-
guarda, TV Band Vale, Jornal da Band, 
RedeTV!, Rede Record, SBT - Sistema 
Brasileiro Televisão, TV APARECIDA, 
Portal Tamoios News, Jovem Pan News, 
Pânico no Rádio - Jovem Pan, Rede Jovem 
Pan FM, Radio Band Fm, Rádio Antena 
8 FM, Folha de S.Paulo, Estadão, Band 
Vale, Rádio Caraguá FM, Revista da Ci-
dade Caraguatatuba, Revista A Orla, Por-
tal UOL, Portal Terra, Antena 1, Stereo 
Vale, Radio Stereo Vale, TV Gazeta, RÁ-
DIO Estadão VALE, Band News Tv, Radar 
Litoral, Nativa FM São Paulo, Record TV 
Vale do Paraíba, Datena, Canal 20.

Após reforma, Entreposto de Pesca 
do Porto Novo recebe Alvará Sanitário

Há muitos anos a 
Assopazca (Associação de 
Pescadores Artesanais da 
Zona Sul de Caraguatatuba) 
tenta regularizar a licença de 
funcionamento sanitário do 
Entreposto de Pesca do Por-
to Novo, mas este ano, com 
apoio da Prefeitura de Cara-
guatatuba, o espaço foi re-
formado e o Alvará Sanitário 
concedido pela Vigilância 
Sanitária (VS) do município.

Em 2016, a última 
vistoria realizada pela VS 
apontou irregularidades 
como cubas antigas e que-
bradas, pisos inadequados e 
a falta do Curso de Manipu-
lação de Alimentos aos as-
sociados. A Assopazca abriu 
um processo junto a Secreta-
ria de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca solicitando 
apoio com as adequações do 
espaço e curso para obten-
ção do Alvará Sanitário.

As obras foram rea-
lizadas no final do ano pas-
sado, onde foram instaladas 
novas cubas de inox, novos 
pisos e azulejos, troca de 
portas, pintura interna e ex-
terna, revisão elétrica e hi-
dráulica e piso em concreto 
na parte externa. Além disso, 
todos os pescadores associa-
dos participaram do curso de 
atualização em Manipulação 
de Alimentos, garantindo a 
obtenção do alvará.

De acordo com o se-
cretário de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca, Marcel 
Giorgeti, a reforma beneficia 
os pescadores e proporciona 
mais segurança sanitária aos 
clientes. “Agora eles estão 
trabalhando com mais con-
forto em um ambiente ade-
quado e seguindo as normas 
da vigilância sanitária. Esse 

Alvará é uma conquista im-
portante a todos os pescado-
res artesanais que trabalham 
no entreposto”, destacou.
Entreposto de Pesca do 

Camaroeiro
O prédio do Entre-

posto de Pesca do Cama-
roeiro também irá receber 
uma obra de revitalização, 
que está prevista para iniciar 
logo após o carnaval.

O novo espaço terá 
um layout mais aconche-
gante e agradável, com uma 
cobertura maior para atender 
os pescadores e consumido-
res, melhor disposição dos 
boxes e melhorias na câmara 
fria, gerando grande impacto 
positivo no âmbito comer-
cial e sanitário no espaço.

A obra contempla re-
forço estrutural (fundações 
e pilares); substituição total 
da cobertura atual por cober-
tura metálica termoacústica, 
apoiada em estrutura metáli-
ca galvanizada a fogo; exe-
cução de cobertura central 
que unirá os blocos; substi-
tuição de todo revestimento 
e piso cerâmico 
dos boxes; exe-
cução de alvena-
ria na parte pos-
terior dos boxes, 
criando despen-
sas para guarda 
de isopores e 
utensílios de pes-

ca; substituição das portas e 
esquadrias de madeira por 
esquadrias de alumínio e aço 
galvanizado; substituição 
da bancada em granito dos 
boxes de processamento de 
camarão; instalação de pis-
ta refrigerada nos boxes de 
venda de pescados; execu-
ção de cisterna em alvenaria 
para captação d’água da chu-
va e utilização da mesma na 
lavagem da área externa do 
entreposto; revisão de toda 
elétrica e hidráulica dos bo-
xes e blocos que compõem 
o entreposto, assim como a 
adequação às necessidades 
dos mesmos; revisão e exe-
cução de novo sistema de 
esgoto conforme projeto; 
execução de pavimentação 
(externa) em concreto polido 
e serrado; além da execução 
de paisagismo com a intro-
dução de árvores nativas e 
arbustos ornamentais. A re-
forma contempla uma área 
coberta de 754,28m², pavi-
mentação em 1.095,61m², 
totalizando 1.849,89m².
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Caraguá revitaliza ciclovia e inicia 
concretagem do canteiro central da SP-55

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Obras Públicas, 
está finalizando o projeto de 
revitalização de toda a exten-
são da ciclovia da rodovia 
SP-55, do trecho que com-
preende o trevo de chegada 
da cidade até a divisa com o 
município de São Sebastião. 

A obra contempla 
novo pavimento e sinaliza-
ção, paisagismo, iluminação 
e acessibilidade. O trabalho 
de recuperação visa tornar a 
rota mais segura para quem 
anda de bicicleta.

Outra obra, que deve 
ser iniciada ainda essa se-
mana, é a concretagem do 

canteiro central da rodovia. 
O objetivo da obra é oferecer 
mais segurança aos usuários 
e evitar os constantes traba-
lhos de manutenção com a 
grama instalada nos locais.

Em alguns momentos 
da intervenção, será feita in-
terdição parcial da rodovia 

(meia pista) para realização 
do trabalho da empresa ter-
ceirizada. Os desvios serão 
devidamente sinalizados.

Serão cerca de seis 
meses de obra em aproxima-
damente 12 km da rodovia. 
Somente as rotatórias não 
passarão por esse tipo de in-
tervenção.

Bloco da diversidade, Gaiola das Loucas 
é atrativo no Carnaval de Rua

O sábado de Carnaval 
(02/03) promete ser de muito 
agito pela região central de 
Caraguatatuba com a pas-
sagem do Bloco Gaiola das 
Loucas. Sediado do Indaiá, 
ele segue do Quiosque 29 
pela Avenida da Praia até a 
Praça Tom Ferreira, no Cen-
tro.

Com muita alegria, 
os foliões acompanham o DJ 
Carioca que manda músicas 
carnavalescas em cima de 
um Trio Elétrico, arrastando 
mais de duas mil pessoas. 
Essa é a previsão da presi-
dente da agremiação Tatiana 
Ramos.

O Gaiola das Loucas 
surgiu em 2013 e agrega a 
comunidade LGBTQ de 
Caraguatatuba. “Ele surgiu 

como uma ideia do nosso 
companheiro Eder Pauli-
no dos Santos e o Anderson 
Gueiros. Foi o primeiro blo-
co nos representando e ain-
da hoje é o único que leva a 
diversidade em todo Litoral 
Norte”, diz a presidente.

Este ano, o Gaiola 
das Loucas homenageia Eder 

Paulino, que faleceu no ano 
passado e que muito lutou 
para que o bloco tivesse o re-
conhecimento. 

Para quem quiser par-
ticipar, a concentração será 
a partir das 20h na Praia do 
Indaiá, em frente ao Quios-
que 29.  

‘Do Preto e Branco’, bloco corintiano 
estreia no Carnaval de Rua de Caraguá

Para os amantes do 
futebol, especialmente à na-
ção corintiana, uma das atra-
ções do Carnaval de Rua de 
Caraguatatuba, neste ano, é a 
chegada do Bloco Do Preto e 
Branco que sai na segunda-
-feira (4), a partir das 19h, 
das quadras esportivas em 
direção à Praça da Cultu-
ra (Eventos), na avenida da 
Praia, no Centro.   

A ideia é que os corin-
tianos cheguem para partici-
par do desfile e, ao mesmo 
tempo, conheçam o projeto 
social que é desenvolvido no 
campo do Corinthinha, no 
Tinga.

“Temos o projeto so-
cial ‘Batuqueiros com aulas 
de percussão para crianças 

do bairro e queremos crescer 
cada vez mais”, diz Matheus 
Friggi, um dos idealizadores 
do bloco.

Ele conta que a ideia 
de criar o bloco surgiu há 
quatro anos quando retorna-
va de São Paulo após assis-
tir ao desfile de seu time do 
coração. “Compartilhei com 
o Tuta e a iniciativa foi cres-

cendo e este ano vamos rea-
lizar o sonho. Só de colocar o 
bloco na rua já é um sucesso 
para nós”.

Os ensaios da bateria 
são realizados no Campo do 
Corinthinha segunda, quarta 
e sexta-feira, das 20h às 22h 
e a meta é fazer bonito no dia 
do desfile. 

Aurimar conquista benefícios para 
a regularização fundiária

O vereador Aurimar 
Mansano conseguiu uma im-
portante vitória para todos 
que foram beneficiados com 
a regularização fundiária no 
município de Caraguatatu-
ba. Após reivindicar ajus-
tes na propositura, o órgão 
competente foi favorável as 
medidas propostas pelo par-
lamentar.

Na última semana, o 
Prefeito Aguilar Junior en-
viou à Câmara Municipal um 
projeto de lei adequando a 
legislação da regularização 
fundiária no município, cor-
rigindo itens apontados por 
Aurimar Mansano logo que a 
propositura foi aprovada.

A desburocratização 
dos procedimentos foi uma 
das conquistas do vereador. 
A lei foi aprimorada para um 
maior ordenamento territo-
rial, visando a correção das 
distorções e irregularidades 
dos núcleos urbanos, clan-
destinos e irregulares, entre 

outros.
“O objetivo maior é 

assegurar todas as condições 
necessárias para acesso da 
população à terra urbanizada 
e os direitos sociais à mora-
dia. Os munícipes precisam 
dessa segurança, por isso lu-
tei desde o início para garan-
tir isso a eles”, disse Aurimar 
Mansano.

Uma das modifica-
ções na lei é a dos imóveis 
públicos já ocupados irregu-
larmente ou invadidos até de-
zembro de 2016, que devem 
ser identificados e fiscaliza-
dos, visando o controle das 
ocupações existentes nele, 
para que possa de forma cor-
reta ser feita a regularização.

“Foram várias modi-
ficações que conquistamos 
pensando exclusivamente 
nos munícipes de Caragua-
tatuba. Não adianta fazermos 
algo que lá na frente possam 
ter problemas. Essa vitória 

é de todos”, falou Aurimar, 
que agradeceu o prefeito 
Aguilar Junior.

“Essa nossa luta não 
foi em vão. E vale desta-
car a importância do nosso 
prefeito em ser um homem 
sensato e aberto ao diálogo. 
Ele permitiu as conversas 
e compreendeu nossas rei-
vindicações. Assim, Cara-
guatatuba é quem ganha”, 
finalizou.
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Servidores públicos de Ubatuba 
terão reposição salarial de 7,55%

Os servidores muni-
cipais efetivos e comissio-
nados de Ubatuba, ativos e 
inativos, terão seus salários 
reajustados a partir de 1º de 
março de 2019 em 7,55%, 
conforme projeto de lei n. 
05/19, do Executivo Muni-
cipal, que foi aprovado na 
sessão da Câmara Municipal 
realizada na terça-feira, 19. 

O projeto também 
manteve a concessão do abo-
no salarial instituído pela Lei 
Municipal n. 2.315, de 19 
de fevereiro de 2003, pago 
mensalmente aos servidos 
ativos e inativos e que varia 
conforme referência salarial.
 

ENQUADRAMENTO 
SALARIAL DOS 

SERVIDORES V A L O R 
DO ABONO
Servidores enquadra-

dos em referências salariais 
até o valor de R$ 1.513,18 
R$ 261,37

Servidores enquadra-
dos em referências salariais 
entre os valores de:             
R$ 1.513,19 à R$ 2.521,99 
R$ 217,79

Servidores enquadra-
dos em referências salariais 
acima de R$ 2.522,00 
R$ 174,26.

 O valor definido re-
põe perdas salariais também 
dos agentes políticos, exceto 
prefeito e vice-prefeito, e já 
está contemplado nas peças 
de planejamento orçamentá-
rio, atendendo assim à Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

“Nossa administração 

é sensível às causas do ser-
vidor público municipal e 
reconhece o seu valor. Ava-
liamos o impacto da folha de 
pagamento diante da arreca-
dação sob a ótica da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O 
índice de 7,55% mantém o 
poder de compra do nosso 
servidor já que repõe perdas 
salariais resultantes da in-
flação de 2018”, destacou o 
prefeito Délcio Sato (PSD). 
“Embora tenhamos direito, 
a reposição não se aplica às 
remunerações de prefeito e 
vice-prefeito”, finalizou.

Ubatuba moderniza gerenciamento do 
parque de Iluminação Pública

A Prefeitura de Uba-
tuba contratou empresa espe-
cializada para a manutenção 
e melhorias no parque de 
Iluminação Pública do muni-
cípio, que compreende apro-
ximadamente 12.200 pontos. 
Os serviços contemplam 
melhorias em locais onde há 
insuficiência do sistema de 
iluminação, com atendimen-
to da demanda reprimida, 
além de manutenção preven-
tiva, corretiva e emergencial 
no sistema de Iluminação 
Pública. 

Os munícipes terão 
um canal de atendimento 
com a empresa GCL Bra-
sil, que iniciará os trabalhos 
na próxima semana. O con-

trato com a antiga con-
cessionária de serviço, a 
Elektro, encerrou em 1 de 
fevereiro de 2019.

As solicitações 
podem ser feitas desde 
já pela Central de Telea-
tendimento, que atenderá 
pelo número 0800-591-
0459 (ligação gratuita), 
de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 18 horas. É ne-
cessário indicar o endereço 
exato, um ponto de refe-
rência e, em caso de troca, 
a quantidade de lâmpadas 
queimadas. Será gerada um 
número e uma ordem de ser-
viço que deverá ser executa-
do entre 5 e 10 dias após o 
contato.

O prefeito de Ubatu-
ba, Délcio Sato (PSD), avalia 
que o serviço trará uma efici-
ência energética ao municí-
pio. “Com esse novo sistema 
de manutenção do Parque de 
Iluminação, organizaremos e 
agilizaremos o atendimento 
aos cidadãos”, avaliou o se-
cretário.

Suspeito de praticar 
homicídios é preso em 

Ubatuba
 Após denúncia anô-
nima, a PM chegou até a Vila 
Rolim, proximidades da La-
goinha, onde prendeu um jo-
vem de 23 anos, que tinha em 
seu poder grande quantidade 
de drogas.
 Na operação reali-
zada pela Força Tática da Po-
lícia Militar, que aconteceu 
na noite de domingo (24/02), 
foram apreendidos 1.500 kg 
de maconha, 507gr de pasta 
base de cocaína, 126 gr de 
crack, 44 pacotes de papel de 
seda, 1.200 pinos para acon-
dicionar cocaína, 2.000 em-
balagens tipo zip, 01 celular, 
R$ 2.400,00, além de diver-
sos utensílios utilizados na 
preparação das drogas para 
venda.
 O indivíduo que es-
tava com a namorada de 16 
anos, é suspeito de haver co-
metido três homicídios.

Suspeito de homicídio é 
preso em Caraguatatuba
 A Polícia Militar em 
patrulhamento no bairro Rio 
do Ouro, na noite de domingo 
(24/02), abordou um homem 
que ao ser questionado pelos 
policiais, acabou por confes-
sar que os documentos apre-
sentados eram falsos, infor-
mando seu verdadeiro nome. 

Ao ser consultado o nome do 
indivíduo, verificou-se tratar-
-se de suspeito da morte da 
esposa em junho do ano pas-
sado.
 O crime aconteceu 
na cidade de Jaguariúna, e o 
corpo da mulher de 37 anos 
foi encontrado na zona rural 
de Santo Antônio de Posse, 
com sinais de agressão e vio-
lência sexual. A polícia veri-
ficou também, a existência 
de boletins de ocorrência de 
ameaças e agressões contra a 
vítima.
 O indivíduo que 
morava no bairro havia seis 
meses, ainda tentou subornar 
os policiais, na tentativa de 
permanecer em liberdade.

Trio é preso por assalto 
em Caraguatatuba

 Um homem e dois 
adolescentes que haviam as-
saltado uma família que che-
gava em casa no bairro Praia 
das Palmeiras foram presos 
próximo a subida da serra. O 
crime aconteceu na tarde de 
quarta-feira (20/02). 
 O veículo que foi le-
vado pelos bandidos, teve sua 
passagem registrada ao pas-
sar pelo radar localizado na 
Rodovia dos Tamoios, o que 
facilitou o trabalho policial. 
Duas equipes se dirigiram ao 
local, onde os bandidos foram 
parados, sendo o homem pre-

so, os menores apreendidos e 
o carro devolvido às vítimas.

Homem é preso com 
grande quantidade de 

drogas em SãoSebastião
 Um homem foi de-
tido na noite de domingo 
(24/02), por tráfico de drogas 
no bairro Topolândia.
 Policiais Militares 
que faziam ronda pelo bair-
ro encontraram o indivíduo 
que tentou fugir, mas acabou 
capturado. Com ele foram en-
contrados 337 pinos de coca-
ína, 27 pedras de crack e R$ 
251,60.

Escola é alvo de 
vandalismo em 
São Sebastião

 A Escola Municipal 
de Educação Infantil Branca 
de Neve, em Juquehy, Costa 
Sul da cidade, foi alvo de fur-
to e vandalismo na madruga-
da de domingo (25/02), no in-
tervalo da ronda patrimonial. 
A Guarda Civil Municipal e a 
chefia da Guarda Patrimonial 
estiveram no local e os indiví-
duos que já foram identifica-
dos, estão sendo procurados. 
Eles levaram um computador, 
um retroprojetor, dois note-
books, e alguns alimentos 
utilizados na merenda das 
crianças e ainda quebraram e 
danificaram diversos objetos.
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Meu amigo Raimundo Cesar comemorou seu 
aniversário com uma maravilhosa festa. 

Parabéns e Muitas Felicidades!!! 

Isabella 
Mattos, 

completou 
15 aninhos 

no último dia 
24/02, e a mãe 
Bia da Nefertite 
lhe deseja toda 

felicidade do 
mundo.

#15 anos

Felipe Augusto inaugura Centro de Saúde 
II no Centro de São Sebastião

A Prefeitura de São 
Sebastião inaugurou o Cen-
tro de Saúde II ‘Dr. Carlos 
Alberto Câmara Leal de 
Oliveira, no bairro da Vila 
Amélia, no Centro, na ma-
nhã desta segunda-feira (25), 
e assim amplia os serviços 
especializados de saúde na 
cidade.

O nome do Centro de 
Saúde presta homenagem ao 
profissional que participou 
na criação da primeira uni-
dade, e ao primeiro médico a 
atuar no Centro de Saúde II.

Além de mais salas, 
todas climatizadas, a unida-
de conta ainda com novos 
equipamentos hospitalares e 
mobiliários.

A grande aquisição 
foi o Aparelho de Laser para 
tratamento de feridas que 
será referência para todo o 
município. Este equipamen-
to proporciona uma gran-
de evolução no tratamento, 
principalmente em pacien-
tes portadores de diabetes, 
e quem têm dificuldade de 

cicatrização.
A nova unidade conta 

com 17 médicos especialis-
tas, e deve aumentar em 20% 
a capacidade de atendimento 
no Centro do município. 

O prefeito Felipe 
Augusto ressaltou a condi-
ção que o Governo Munici-
pal encontrou o patrimônio 
público. “Assumimos com 
100% dos prédios públicos 
destruídos. Hoje o Governo 
se estabiliza após levar dois 
anos de gestão para arrumar 
a casa”, considerou.

Ele ressaltou que em 
pouco tempo, a atual Admi-

nistração já inaugurou unida-
de semelhante na Vila Sahy e 
Jaraguá, está em construção 
outra na Topolandia, em fase 
de licitação uma no Can-
to do Mar, e há ainda busca 
por área para a construção de 
uma em Juquehy, e outra em 
Maresias. 

Outro ponto destaca-
do por Felipe Augusto é o 
investimento de aproxima-
damente R$ 25 milhões para 
diversos projetos e reformas, 
e que já estão em licitação. 
“Nós trabalhamos muito para 
reorganizar toda a cidade”, 
comentou. 

São Sebastião apresenta extensa 
programação de cursos profissionalizantes

Dentro do planeja-
mento dos cursos do Depar-
tamento do Centro Integra-
do Profissionalizante (CIP), 
vinculado à Secretaria de 
Educação (SEDUC), e em 
atendimento ao Plano de Go-
verno da gestão do prefeito 
de São Sebastião, Felipe Au-
gusto, será apresentada uma 
extensa programação de cur-
sos para o ano de 2019.

Os cursos de qualifi-
cação profissional atenderão 
os munícipes das regiões da 
Costa Norte, Centro e Cos-
ta Sul de São Sebastião. As 
parcerias com as Instituições 
SENAI, SENAC, SEBRAE 
e Centro Paula Souza estão 
sendo firmadas. As ofertas 
estarão nas escolas no pro-
cesso de contra turno, para 
os centros comunitários e 
nos Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS).

A coordenação do 
CIP também desenvolveu 
uma programação voltada 
para atender os empresários. 
De acordo com a chefe de 

divisão de cursos, Sandra 
Rousiê, foram realizadas 
reuniões com a Associação 
Comercial e Empresarial e 
com os empresários da Rua 
da Praia para levantar a de-
manda. Sandra ressaltou ain-
da sobre a importância de 
manter o diálogo com todo o 
trade comercial para estimu-
lar os potenciais econômicos 
locais.

Capacitação 
Multisetorial
No dia 27 de março 

acontecerá o lançamento do 
Programa “Trilha de Capa-

citação Multisetorial” do 
SEBRAE, este programa 
tem como objetivo a apre-
sentação das oficinas de ca-
pacitação profissional e visa 
capacitar todas as empresas 
que fornecem produtos ou 
serviços na área hoteleira, 
bares, restaurantes e comér-
cio em geral. Serão oficinas 
que abordarão os temas: 
Como analisar e pesquisar o 
mercado, promover e divul-
gar bem, formação de preço 
de venda e transforme a sua 
vida em um modelo de ne-
gócio.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Não existe 
vandalismo maior do 
que perdoar dívida 
dos ricos e roubar a 
aposentadoria dos 

pobres!

Eu juro que o dia em que eu ganhar na Mega-
-Sena, eu nunca mais espremerei o tubo do creme 
dental até o máximo que der.

Dos seis números da Mega-Sena eu erro oito.

Não ter ganhado na Mega-Sena da virada no 
ano passado acabou com todos os meus planos 
nesse ano.

O único dia feliz da minha vida foi o dia que sonhei 
que tinha acertado dois números na Mega-Sena.

Ganhar um amor verdadeiro ou um amigo leal é 
um pouquinho mais fácil que ganhar na Mega-
-Sena.

Hoje sinto que acordei com sorte... Vou ali jogar 
na Mega-Sena.

Bom, todas as minhas metas para 2019 estão 
canceladas, a primeira era ganhar a Mega da 
Virada e sem ela não consigo cumprir as outras.

Fórmula para ganhar na loteria: jogue os números 
certos.

A única certeza que você tem no jogo da Mega-
-Sena é que se nunca jogar nunca vai ganhar!

Minha preguiça é igual a Mega-Sena: só acumula.

A diferença entre uma pessoa de sorte e uma 
azarada é simples: A de sorte joga na Mega-Sena 
e ganha o prêmio entre milhões de jogadores. A 
azarada descobre que tem uma doença rara que 
atinge uma a cada 10 milhões de pessoas.

Acredite, você ganha mais dando palpite na Mega-
-Sena, do que dando palpite na vida dos outros.

Se tá difícil pra mim, imagina pra quem ganha na 
Mega-Sena e não vai buscar o prêmio.

Não me ensine como mudar a cor do meu 
Facebook, me ensine a acertar os números da 
Mega-Sena.

O bom de ter poucos amigos, é que se você ganhar 
na loteria poderá ajudar todos.

Nesse carnaval vou fantasiado de números da 
Mega-Sena pra ver se você me erra.

Adianta ganhar na loteria e não ser feliz no amor? 
Claro que adianta!

99,99% das coisas que acontecem em nossa 
vida são milagres de Deus em nós. 0,01% é 
sorte, e esta só acontece quando você ganha na 
mega-sena.

Estou na idade em que tenho que parar de pensar 
em ganhar na Mega-Sena e começar a planejar 
algo mais real, como ser atropelado e processar 
o motorista.

Sou tão azarado que joguei os 6 números da 
Mega-Sena e errei 7.

Expectativa de fim de ano: Ganhar na Mega-Sena. 
Realidade: Ganhar peso.

Se não está fácil pra mim, imagine para os viden-
tes que nunca conseguiram prever os números 
da Mega-Sena.

 Boa semana para fazer alguns ajustes nos 
relacionamentos, do contrário pode haver confrontos. Quem 
trabalha em equipe, principalmente com pessoas jovens e 
progressistas não pode reclamar da sorte. Nº da Sorte 59.

 Convém lutar por seus interesses profissionais, 
mesmo que isso exija uma mudança de casa ou cidade. Há 
sinal de conflito. Cuidado! Nº da sorte 11.

 Medite sobre as coisas que dá valor e veja se 
há correções a fazer. Você sentirá necessidade de avaliar 
o que é importante e de descartar o que não serve mais. 
Nº da Sorte 05.

 Aproveite a oportunidade de se dedicar a uma 
nova atividade que traga mais alegria ao seu cotidiano. Só 
não insista em retomar uma relação desgastada. Nº da Sorte 
20.

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

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

 A sua sensação de bem-estar estará associada 
aos amigos. O momento favorece a integração com pessoas 
que têm objetivos em comum, podendo conciliar prazer e 
diversão com trabalho e metas a cumprir. Nº da Sorte 70.

 Tudo que envolva a mídia ou equipamentos 
eletrônicos terá o apoio das estrelas. Tenha cuidado com 
uma decepção. No final de semana, cuidado com suas 
atitudes! Nº da Sorte 33.

 Convém ter cuidado com uma surpresa desa-
gradável. Briga ou rompimento não está descartado. Evite 
ficar em evidência, pois as tarefas realizadas em silêncio 
serão as mais favorecidas. Nº da Sorte 08.

 O setor profissional pode deslanchar com faci-
lidade se souber manter o seu anonimato. Tenha cuidado 
para não sacrificar demais a sua vida social. Nº da sorte 
35.

 Medite sobre as coisas que dá valor e veja se há 
correções a fazer. Você pode acabar descobrindo maneiras 
alternativas de aumentar o seu rendimento. Nº da Sorte 14.

 Boa semana para trocar idéias e partilhar 
projetos. Trabalhar em equipe será estimulante, desde que 
a sua liberdade não seja invadida. Nº da Sorte 03.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Não deixe que o comodismo prejudique a sua 
profissão. Quanto mais liberdade de ação você tiver, maior 
será a sua produtividade. Nº da Sorte 19.

 Procurar o conselho ou o parecer de pessoas 
com outro ponto de vista pode ser vantajoso. É conversando 
que a gente se entende. Nº da Sorte 08.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0007846-98.2011.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Alice Batista de Souza e outro
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007846-98.2011.8.26.0126 - Ordem nº 1254 /2011.-
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da 
Lei, etc.
FAZ SABER que o Espólio de João Baptista de Oliveira e os seus herdeiros 
confrontantes: Anna Decaria de Oliveira, Fernando Augusto de Oliveira, 
Telma Henriqueta de Oliveira Koike, George Luiz de Oliveira, Ana Lídia 
de Oliveira Nascimento, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, e 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Alice Batista de Souza, brasileira, casada, do lar, RG nº 17.263.826-4-SSP/
SP, CPF nº 190.573.078.04 e Maurílio Alves de Souza, brasileiro, casado, 
ambos residentes e domiciliados na Rua José Antonio S.C. Rodrigues, 
nº 365, bairro Rio do Ouro em Caraguatatuba/SP, ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando: Os requerentes são legitimos e possuidores de um 
imóvel localizado nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, com frente 
para a Avenida José Antônio de Souza Castro Rodrigues, designado como 
lote 38 da quadra "M" da Vila Recanto Ana, bairro Rio do Ouro em Cara-
guatatuba/SP, este imóvel não se encontra matriculado junto ao Oficial de 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP, tendo como identificação fiscal 
sob o nº 01.200.038-6, a posse dos autores sob o bem acima descrito teve 
início e meados do ano de 1990, pagando todos os impostos e tributos do 
imóvel objeto da ação, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra 
mencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
do edital 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 pas-
sado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 03 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1007520-77.2018.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Esbulho / Turbação / Ameaça
Requerente: Elisabete Malcun Cury
2ª Vara Cível2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 1007520-77.2018.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Es-
tado de São Paulo, Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elisabete Malcun Cury 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando IMÓVEL com a seguinte de-
scrição: Inicia-se a presente descrição no P1(ponto um), ponto este das co-
ordenadas Lat. S23°62'1349" e Long. W 45°41'3898", localizado na divisa 
com o lote da residência nº234 da Av. Pacífico Wagner, propriedade de Mi-
chele Chauer e Margarida de Mendonça Chauer, no alinhamento da referida 
Avenida (planta em anexo). Do P1 (ponto um) segue em linha reta com 
distância de 18,00m (dezoito metros) e rumo 49°28'12" NE até o P2 (ponto 
dois), confrontando com alinhamento da Av. Frei Pacifico Wagner; dai deflete 
à direita e segue em curva de raio 2,45m (dois metros e quarenta e cinco 
centímetros) com distância de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros)
até o P3 (ponto três), confrontando com alinhamento da confluência entre a 
Av. Frei Pacifico Wagner e a Rua Santos Dumont; dai segue em linha reta 
com distância de 8,30m (oito metros e trinta centímetros) e rumo 27°35'10" 
SE, até o P4 (ponto quatro), confrontando com o alinhamento da Rua Santos 
Dumont; dai deflete a direita e segue em linha reta com distância de 18,00m 
(dezoito metros) e rumo 49°28'12" SW até o P5 (ponto cinco), confrontando 
com o lote da residência nº221 da Rua Santos Dumont, propriedade de 
Eurides Caiana Camargo Dias; daí deflete à direita e segue em linha reta 
com distância de 10,20m (dez metros e vinte centímetros) e rumo 40°31'48" 
NW até o P1 (ponto um), confrontando com o lote da residência nº234 da Av. 
Frei Pacífico Wagner; onde teve inicio este memorial descritivo, encerrando 
a área de 182,50m2 (cento e oitenta e dois metros e cinquenta decímetros 
quadrados), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias 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 25 de janeiro de 2019.

Suzuki Boulevard M 800
Vendo – ano 2009 preta 
com 35.000 Km. IPVA e 

seguro pagos. 
Com pedaleiras e alforje de 

couro R$.25.000,00 
Fone: 12 98114-0022

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS
Processo Digital nº: 1001536-92.2015.8.26.0587
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação
Requerente: Departamento de Estradas e Rodagem - Der
Requerido: Manoel Tiago de Paula
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1001536-
92.2015.8.26.0587 - Ordem nº 2015/000905.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Sebastião, 
Estado de São Paulo, Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPAR-
TAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER move uma Desapropria-
ção - Desapropriação de Desapropriação contra Manoel Tiago de Paula, 
objetivando o imóvel localizado na Rua Rita Eduarda do Nascimento, nº 
75, Bairro Jaraguá, com área de 276,77 m² (duzentos e setenta e seis met-
ros e setenta e sete decímetros quadrados), declarado de utilidade pública 
conforme Decreto Estadual nº 59.226, datado de 22.05.2013, retificado 
pelo Decreto Estadual Nº 60.165 DE 20/02/2014. 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 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 Sao Sebastiao, 
aos 17 de dezembro de 2018.

VD casa 2 dorms/ atrás 
da Santa Casa/ doctos. 
Ok/ R$ 245.000,00/ tratar 
zap 99622-9797

VD Lote no Golfinho/ 
aterrado/ sem vegetação/ 
dctos. OK/ R$ 75.000,00/ 
tratar zap 99622-9797
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Área 500 m2 - Área construída 350 m2  Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 
banheiros  / 1 hidromassagem- Armários  embutidos em dois quartos, Cozinha com armários 

embutidos Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2  50 m2 de varanda em dois ambientes 
Churrasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo 

deck e banheiro  Saúna Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada 
completa , Estacionamento para 5 carros, Ar condicionado em todos os  

cômodos/ Antena coletiva - Sistema de  monitoramento com 8 câmeras (acesso em todos os 
cômodos), Cerca elétrica  - Sistema de alarme 

com monitoramento externo, Garagem coberta para 3 carros Portão eletrônico / Direto com
 proprietário  - 12 98114-0022

Casa em Caraguatatuba  Pontal Santa Marina 
R$ 750 mil

VENDO OU PERMUTO 
Kitnet na Rua Santa Cruz, 

197 – Centro,  
Caraguatatuba. Aceito 

casa ou carro como parte 
do pagamento. R$ 150 mil. 

Cel.: 98207-0453 

VENDO Deposito p/ construção Sta 
Terezinha, com tudo dentro ou passo 
o ponto. Situado no Bairro do Tinga, 

Rua Marechal D. Fonseca, 1205. 
Aceito Proposta  

Tratar Cel.: (12) 98230-1914

CASEIRA – Admite-se CASEIRA para 
trabalhar em Caraguá/Centro, que já tenha morado 

e trabalhado de caseira, ou em pousada/ hotel, 
que tenha muita prática em serviços gerais de lim-
peza e que seja caprichosa e organizada. IDADE: 

35 a 50 anos. O MARIDO precisa ter emprego 
em Caraguá e os FILHOS ou FILHAS com idade 

MÍNIMA de 16 anos. Tem moradia para a caseira e 
família no local do trabalho (SEM ANIMAIS). Ligar 

para 3882-1172 das 9 da manhã às 6 da tarde.

Casa Jd. Aruan 3 
dor/ 2 banhs/ sl ampla/ 
coz/ gar 3 carros/ 100m 
praia/ locação def/ R$ 
1.800,00/ agendar visita 
99662-3751

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc pira-
tininga c/ gar/ água/ luz 
incluso/ R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636

VD casa 2 dorms/ atrás 
da Santa Casa/ doctos. 
Ok/ R$ 245.000,00/ tratar 
zap 99622-9797

Casa Jd. Aruan 
3 dor/ 2 banhs/ sl 
ampla/ coz/ gar 
3 carros/ 100m 
praia/ locação 
def/ R$ 1.800,00/ 
agendar visita 
99662-3751

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

VD Lote Pontal Santa 
Marina R$115.000,00/ 
tratar zap 99622-9797

ALUGO quartos no 
Centro a partir de R$ 
280,00 mensal e diária/ 
98131-3695 whats e 
99600-5385

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc pira-
tininga c/ gar/ água/ luz 
incluso/ R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636

VENDO lote Travessão 
px esc Alaor/ 250m²/ mu-
rado/ aterrado/ esc def/ 
R$110mil/ 3887 9306/ 
98187 8636



 Guia de Compras e Classificados
 - 11 - 28 de fevereiro de 2019Noroeste News - Classificados

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

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

Qualquer reprodução só será permitida desde que citada a fonte.

Alugo casa 2 dormitórios sendo 1 
suíte/ 1 wc grande/ sala c/ 

cozinha/ área serviço coberta/ 
garagem coberta p/ 3 carros/ Jd 
das Palmeiras /aceito proposta 

Tratar (12) 98199-2523 

MILENA – mulata a única, 19 
anos, morena jambo, linda, capa 
de revista, modelo em SP, recém 
chegada em Caraguá. Aguardo 

vocês.  (12) 98146-5287 

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 
aceito carro.

Fone: 974040022 e 
997299981

HELEN – Casada ( Enseada). 
Atendo sozinha, local 

discreto, sigilo sem visinhos 
curiosos. Aceito cartão. 

 (12) 99726-0686  (12) 98267-1492

GABY – Loira, 24 anos, separada, 
carente, procuro amante sou a loira 

do Citroen preto, simpática, 
sorridente. Passo cartão.  

(12)99788-6507/ (12)(12) 98262-0296

SAYURI MESTIÇA 24 anos, separada 
carente, vem fazer comigo o que ele 
nunca fez. Sou completa. Faço tudo 

c/ carinho. Aceito cartão.   
(12)99788-6507/

 (12)(12) 98262-0296

ADRIANA – Casada, cariosa, 
safada, mulher experiente s/ fres-
cura. Completa c/ tudo que você 

pedir. (12) 99726-0686 
 (12) 98180 9246

NICOLE – 18 anos, novinha, linda 1ª vez 
anunciada, seios e bumbum durinho, 
com local. Aceito cartão, local bem 

discreto. Carinhosa e cheirosa. 
(12) 99106-7728 / (12) 98163-8999

CAROL – 18 anos, mineirinha, seios 
durinhos, corpo de novinha, sem 

frescura, 1ª vez anunciada. Com local 
discreto c/ garagem. (12) 99106-7728 / 

(12) 98163-8999
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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

Delivery


