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Vandinho cobra Governo do Estado por obras da Tamoios
As constantes chuvas nos últimos meses vêm causando
transtorno para toda a população do Litoral Norte. O Vereador
Evandro do Nascimento (Vandinho) está preocupado com a situação. Recentemente esteve na Assembleia Legislativa encaminhando um ofício e cobrando medidas de prevenção quanto aos danos
causados na rodovia dos Tamoios e em toda a cidade, com os desmoronamentos de morros e paralisação das estradas. “A população
de Caraguatatuba não pode pagar pelo prejuízo que as chuvas vêm
causando. É hora de unirmos forças e agir. Não dá mais para ver
famílias perdendo casas, o turismo sendo afetado e o trabalhador
do nosso município sofrendo com o fechamento da rodovia. Estou
na luta e não vou parar enquanto não tivermos uma solução. Espero
contar com o apoio do Governo do Estado, que é responsável pelas
obras”, disse Vandinho.
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Tamoios: o descaso com a
população do Litoral Norte!

A trágica situação da Rodovia Tamoios traz ao Litoral Norte
prejuízos incalculáveis e o descaso
do governo do estado apenas piora
a situação, pois nos sentimos mais
uma vez abandonados pelo governo
do PSDB.

Após décadas de promessas
não cumpridas, que se estenderam
durante os governos de Covas, Alckmin, Serra e novamente Alckmin,
foi só depois da instalação da base
de Gás em Caraguatatuba, que resolveram duplicar a rodovia que
é vital para o desenvolvimento de
nossa região.
No passado, pressionado pelos
prefeitos da época, Alckmin primeiro deu um passa moleque e transformou os acostamentos em pista rolante o que só aumentou os acidentes e
após uma demanda judicial da prefeitura de Paraibuna que questionou
a ação na justiça e venceu, passamos
a conviver com os estreitamentos da
rodovia que transformaram a vida
dos viajantes em um suplício ao se
dirigirem a nossa região aos fins de
semana e feriados.
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Trabalharam como o governador,
um verdadeiro” Picolé de Chuchu”.
Foi apenas com a instalação
da Base de Gás Monteiro Lobato
em Caraguatatuba, que criaram vergonha na cara e resolveram duplicar a rodovia.
Alckmin gastou quase 200
milhões e duplicou a rodovia apenas no planalto. Sem modernizar
seu traçado e sem que as passarelas necessárias para o atendimento
das comunidades das margens da
rodovia fossem concluidas, teve
que reduzir a velocidade dos carros
que em alguns trechos ficou em 40
e 60 Km por hora. O trecho de serra
não foi alterado e uma viagem de
86 Km passou a ser percorrida em
duas horas e meia.

Finalmente já em seu último
mandato, por meio de uma “Parceria Público Privada” entregou a
rodovia para a concessionária Tamoios, que por sua exploração por
30 anos passou a cobrar pedágios a
preços aviltantes e a duplicar o trecho da serra com apenas 12,5 Km
de extensão e mais 9 Km no PlaA construção de duas pontes nalto.
para minimizar os problemas, cobrança feita pelos deputados da chaSem que venham a público
mada Frente Parlamentar em defesa para explicar os problemas causado Litoral Norte e Vale do Paraíba, dos pelas obras com as constantes
foi atendida e demoraram quase qua- interrupções da serra por dias, e as
tro anos para conclusão das obras.
providências tomadas
para evita-las, a concessionária
Tamoios
tem submetido o Litoral
Norte a prejuízos incalculáveis e que exigem
do Governo Dória (mais
uma vez PSDB) providências urgentes, pois
aqui ele foi bem votado!

Prefeitura faz limpeza de ruas afetadas por
deslizamentos de terra durante as chuvas

Em decorrência das
chuvas nesse final de semana, a Prefeitura de Caraguatatuba está fazendo a limpeza
das ruas mais afetadas pelo
escorregamento de terra. Os
serviços estão concentrados
no bairros mais afetados:
Jaraguazinho, Rio do Ouro,
Benfica, Sumaré e Ipiranga,
todos na região central da cidade. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e
Alerta de Desastres Naturais
(Cemaden), Caraguatatuba
recebeu um acumulado de
chuvas de 140mm no decorrer de 6 horas, entre sábado e
domingo (16 e 17/03).
Desde o momento do
deslizamento de terras no Jaraguazinho, a Secretaria de

Serviços Públicos (Sesep)
esteve trabalhando com uma
retroescavadeira para fazer a
limpeza das ruas. No domingo (17/03), a região recebeu
uma equipe da Operação
Bota-fora.
No Rio do Ouro, com
o volume das chuvas, o rio
transbordou, atingindo casas.
A Sesep também trabalhou
durante o fim de semana na
região, com limpeza e com a
Operação Bota-fora para retirada de objetos inservíveis.

No sábado (16/03),
foi realizada a Feira de Adoção no Centro de Controle
de Zoonoses, em Caraguatatuba. Dos 16 cãezinhos
e seis gatinhos que aguardavam por um dono e um
novo lar, quatro cães foram
adotados.
Durante a Feira, 40
pessoas estiveram presentes
e 17 delas demonstraram
interesse em adotar um animal de estimação e tentarão
retornar para o Centro de
Controle de Zoonoses para
realizar a adoção.
Viviane
Cristina
Machado, de 40 anos, moradora da cidade de Caraguatatuba há um mês,
adotou uma cadelinha de
estimação e colocou o nome
de Mel. Ela conta que ela
e o marido queriam adotar
um cachorrinho há algum
tempo. “Nos apaixonamos
pela Mel quando a vimos e
por isso decidimos adotá-la.
Na Feira fomos bem recebidos e recebemos muitas
orientações dos veterinários sobre a importância da
vacinação e da castração.
Já temos um gato em casa
chamado Esnobell, e também uma cadelinha chama-

da Seriguela(Siri),
que já tem 12 anos
e é companheira do
meu filho Guilherme desde os 8 anos
de idade. Hoje ele
está com 17 anos.
Viemos morar em
uma casa com um
quintal maior e que
comportaria mais
um bichinho, então
ficamos mais animados para adotarmos. Para nós, não importa
a raça e sim ter mais um
companheiro para nossa família”, ressaltou.
Os
interessados
em adotar um novo amigo, além da consciência da
responsabilidade que irá
adquirir, deve ter em mãos
documentos pessoais para
apresentação (RG/CPF) e
comprovante de endereço.
Além de feiras realizadas aos finais de semana,
durante todo o ano, conforme cronograma abaixo, o
CCZ está aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às
16h30, para receber interessados em adotar um animal.
Todos já saem do
local microchipados e com
encaminhamento para cas-

Na segunda (18/3), os
esforços foram voltados para
a Avenida Derval Teixeira
e Rua Benedito Miguel da
Costa, localizadas no bairro
Benfica, atingidas por escorregamento de terra. Outra via
que está recebendo o serviço
é a Avenida Brasil que corta
os bairros Sumaré e Ipiranga.
Os trabalhos deverão
prosseguir ao longo da semana até que os bairros atingidos sejam atendidos.

Durante a Feira de Adoção no Centro
de Controle de Zoonozes quatro
cães são adotados

tração. Todos estes serviços
são gratuitos. Importante é
que o novo dono já leve, no
dia da adoção, coleira e guia
para cães e caixa de transporte para gatos.
Cronograma
para
Campanhas de Castração
30/03/2019 – Massaguaçu – CEI Profª Estes
Nunes de Souza
27/04/2019 – Morro
do Algodão – CEI/EMEI
Profª Maria Carlita Saraiva
Nunes
01/06/2019 – Olaria
– CEI/EMEI – Aparecida
Maria Pires de Meneses
Cronograma para Feira
de Adoção
18/05/2019 – CCZ
03/08/2019 – CCZ
09/11/2019 – CCZ
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Aguilar Jr consegue esgoto
para o Jardim Gaivotas

Atendendo a solicitação do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
a Sabesp inicia, as obras
de implantação do Sistema
de Esgotamento Sanitário
(SES) do bairro Jardim Gaivotas, na região Centro-Sul
da cidade.
O lançamento oficial
da obra será na rua Falcão,
na altura do nº 305, em frente à Catedral da Assembleia
de Deus, com a presença do
prefeito, do presidente da
Câmara Municipal, Carlinhos da Farmácia, do Diretor
de Sistemas Regionais da
Companhia, Ricardo Daruiz
Borsari, do superintendente
da Unidade de Negócio do
Litoral Norte, José Bosco
Fernandes de Castro, entre
outras autoridades.
Com investimento de
R$ 14,5 milhões e prazo para
conclusão de até dois anos, o
empreendimento é composto
por Estações Elevatórias de
Esgoto (EEEs) e mais 19km
de tubulações. Nessa primeira fase, o sistema permitirá
a melhoria da infraestrutura
sanitária do município, com
a disponibilização de 1.954
novas ligações domiciliares,
beneficiando cerca de 8 mil

moradores.
“A comunidade do
Gaivotas pede o saneamento básico há anos e depois
de conversas com a Sabesp
conseguimos a liberação da
obra. Saneamento básico
é sinônimo de saúde”, diz
Aguilar Junior.
Novos investimentos
Segundo a Sabesp,
estão previstos investimentos na ordem de R$ 434 milhões nos próximos 30 anos,
sendo boa parte das obras de
esgoto prevista para início
ainda em 2019.
Estão previstas as
obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Golfinhos 1 com investimento de
R$ 6 milhões e 370 ligações,
além da ampliação da Estação de Tratamento de Água
(ETA) do Porto Novo com
investimento na ordem de
R$ 17,2 milhões.
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Além das melhorias
já anunciadas, o cronograma
de investimentos apresentados pela Sabesp prevê outros empreendimentos. Entre
as obras estão: Ampliação
da Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) do Indaiá
com investimento de R$ 18
milhões; Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Martim de Sá com investimento
de R$ 7,6 milhões; Sistema
de Esgotamento Sanitário
(SES) Jaraguazinho com investimento de R$ 7 milhões;
ampliação da Estação de
Tratamento de Água (ETA)
do Massaguaçu com investimento de R$ 9,9 milhões;
Sistema de Esgotamento
Sanitário (SES) do Pegorelli
com investimento de R$ 32,1
milhões; e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)
Golfinhos 2 no valor de R$
46,2 milhões, entre outros.

Campanha de arrecadação do IR ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança
Na última sexta-feira (15/03), líderes das
igrejas católicas do Litoral
Norte foram apresentados
à Campanha de dedução do
Imposto de Renda (IR), que
direciona parte da renda ao
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).
O trabalho foi apresentado pelo Fundo Social
de Solidariedade de Caraguatatuba e o Conselho
Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA), durante a primeira reunião do ano do
Conselho Diocesano de Pastoral, na Catedral do Divino
Espírito Santo, no bairro Indaiá.
O objetivo é que as
igrejas multipliquem para a

comunidade, a fim de que o
contribuinte, com a doação,
ajude os projetos sociais
voltados às crianças e adolescentes de Caraguatatuba
ou de seu município.
A presidente do
CMDCA, Cintia Alves, reforçou que caso a Igreja
apresente algum projeto ao
Conselho, poderá ser custeado com a verba do Fundo.
“Aproveitem a Campanha
da Fraternidade e repassem
esta ação. Ampliem seus
projetos, sua comunidade
pode ser beneficiada com
este recurso”, disse.
“Atualmente com a
verba do Fundo Municipal,
são investidos R$ 600 mil
em internações para tratamento de dependência química de crianças e adoles-

centes”, explica.
Samara ainda reforça a importância de investir
na pós-internação. “Com a
verba do Fundo da Criança
e do Adolescente, é possível acompanhá-los com os
projetos sociais, e assim,
garantir que permaneçam
recuperados”, enfatiza a presidente.
O Pároco Padre Alessandro Henrique Coelho
presente na reunião, disse
que após o esclarecimento
e apoio do CMDCA, será
mais simples desenvolver
e organizar projetos sociais
para crianças e adolescentes.
“Ideia e vontade nós temos,
mas muitas vezes falta recurso. Contem com a gente
nessa Campanha”, destacou.
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Aurimar consegue com prefeito rede
de esgoto para o Jardim Gaivotas

O vereador Aurimar Mansano
comemorou sua mais recente conquista. Na última segunda-feira foram iniciadas oficialmente as obras
do sistema de esgoto sanitário do
bairro Jardim Gaivotas.
Essa é uma luta antiga do parlamentar, que desde 2009 vem cobrando as autoridades para a realização dos serviços. Na época, ele teve
aprovado o requerimento 063/2009.
Em 2016 ele insistiu na cobrança,
com o requerimento de nº 11/2016.
Neste ano, o parlamentar aprovou o
documento de número 17/2019, cobrando novamente a Sabesp pelos
serviços.
“Há muitos anos estamos cobrando pela rede de esgoto no Gaivotas. A população implorava e nós
compramos essa briga para levar esse
benefício para milhares de famílias”,
disse Aurimar Mansano que agradeceu a equipe da Sabesp e ao prefeito
Aguilar Junior.
“A nossa luta valeu a pena porque encontramos pessoas sérias e com-

prometidas com o nosso município,
sensíveis, que enxergaram esse problema
que era a falta da rede de esgoto. Meus
sinceros agradecimentos por essa obra tão
importante para a comunidade”.
A obra terá um investimento de
R$ 14,5 milhões. Serão mais de 19 km de
rede coletora de esgoto e estações elevatórias, além de 1.954 novas ligações domiciliares, beneficiando cerca de 8 mil
moradores. O prazo de execução é de
dois anos.

Após força-tarefa da Prefeitura para
regularização do Pegorelli, Bandeirante
instala energia elétrica no bairro
Depois da força-tarefa realizada no início
de fevereiro pela Prefeitura
de Caraguatatuba para recebimento da documentação
dos imóveis e protocolos de
regularização fundiária de
moradias do Pegorelli, os
resultados positivos já começaram a aparecer. A Bandeirante Energia começou nessa
sexta-feira (15/03) a instalar
mais de 300 postes de energia (tarifa social) no bairro.
A força tarefa, realizada pela Secretaria de Habitação, visou a regularização
fundiária de propriedades
do Pegorelli (Núcleo Reinaldo Honório e adjacências)
para dar entrada na guia de
emplacamento (numeração)
na Secretaria de Urbanismo
para instalação de água e
energia elétrica, após descongelamento da área pela
Justiça. Cerca de 400 famílias serão beneficiadas com a
formalização do núcleo.

O diretor de Habitação, Marcos Roberto de
Souza, informa ainda que, na
semana que vem, a Sabesp
também estará na região realizando um mapeamento
das ruas, com objetivo de dar
início à instalação de rede
de água e das caixas de hidrômetros das residências.
A instalação das caixas será
gratuita.
Para Marcos Roberto,
a ação da Prefeitura foi extremamente positiva e contou com o apoio fundamental
do Judiciário para o descongelamento da área. “Mas é
importante frisar que alguns
moradores não deram entrada na documentação e, para
a regularização fundiária, é
importante acelerar o proces-

so. O documento regularizado é uma segurança jurídica
e onde houver regularização,
a prefeitura vai entrar com
melhorias”.
Mais
informações
sobre Regularização Fundiária podem ser obtidas na
Secretaria de Habitação, que
fica Av. Minas Gerais, 1.290
– Indaiá, esquina com a Av.
Mato Grosso (via da Catedral do Divino Espírito Santo, no sentido praia). Os telefones são (12) 3885-1600.
O atendimento ao público é
de segunda à sexta, das 8h30
às 16h30. Mais informações
pelo site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/,
na parte destinada a Projetos
e Programas, Regulariza Caraguatatuba.
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Márcio Tenório participa da programação
de aniversário de São Sebastião

O prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, participou, no último sábado (16),
de solenidades da programação em comemoração pelos
383 anos de emancipação
político-administrativa
de
São Sebastião.
Às 8h, acompanhou
o prefeito de São Sebastião,
Felipe Augusto, e autoridades civis e militares, no
evento de hasteamento das
bandeiras municipal, estadual e federal.
Depois, esteve com o
secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido, e também
foi ao Teatro Municipal participar da entrega de títulos
de cidadão sebastianense.
“Fiquei feliz em par-
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MARLY BISETTO
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ticipar dessas solenidades.
Tenho um carinho muito especial por São Sebastião, que
me recebeu de braços abertos
durante anos de trabalho e
me deu a honra de receber título de cidadão sebastianense”, afirmou Tenório.

Acompanharam
o
prefeito, os secretários de
Planejamento e Gestão Estratégica, Juliana Louro;
Meio Ambiente, Maria Salete Magalhães e o adjunto de
Saúde, Gustavo Barboni.

Prefeito de Ilhabela recebe nova
Dirigente Regional de Ensino

O prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, recebeu
na tarde desta sexta-feira
(15), a nova Dirigente Regional de Ensino, Gisele
Kampi, juntamente com a
secretária municipal de Educação, Ana Paula dos Santos,
e toda equipe pedagógica da

DISQUE

Polícia

pasta.

Acompanhando
a
nova dirigente, estavam o diretor de Departamento de Patrimônio do Estado, Fabricio
Panichi e a supervisora de
Ensino, Rita de Cássia Paixão. O objetivo do encontro
foi a apresentação da nova

dirigente, além de estreitar o
relacionamento entre a Administração e o Estado.
Também foram discutidos assuntos pertinentes à
educação em Ilhabela, entre
eles a regularização dos prédios públicos estaduais, em
posse do município.

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

casa de um primo, quando foi
abordado por três indivíduos
de bicicleta, que anunciaram
o assalto, momento em que
ele teria reagido tentando fugir e acabou baleado.
Mesmo atingido, o
adolescente conseguiu correr
e se esconder em uma casa,
onde a dona do imóvel ao
ouvir o barulho acionou a poTrês jovens são
lícia, que encontrou o jovem
baleados em
ferido. Ele foi socorrido pelo
Caraguatatuba
Samu e encaminhado ao hosTrês jovens de 18, pital Stella Maris.
22 e 23 anos, foram baleados
na madrugada de sexta-feira Mulher é arrastada por
(15/03), na Praia das Palmei- correnteza em Caraguá
Uma mulher de 42
ras, por um Guarda Civil Municipal de São Sebastião. Ele anos que nadava na Lagoa
teria realizado os disparos da Azul, localizada na Praia do
sacada do prédio onde mora. Capricórnio foi arrastada pela
O policial da GCM correnteza após o rompimenteria suspeitado da atitude dos to da lagoa, por ocasião do
jovens que estariam abordan- grande volume de água prodo uma mulher. Ele foi autu- veniente das fortes chuvas
ado em flagrante por tentativa ocorridas nos últimos dias.
O acidente acontede homicídio. A Polícia Civil
ceu no final da tarde de sáestá investigando o caso.
bado (16/03), e segundo o
Adolescente é baleado Corpo de Bombeiros, naquele momento o mar registraem Caraguatatuba
Um jovem de 15 va ondas de até um metro e
anos foi atingido por três dis- meio.
O Corpo de Bomparos de arma de fogo ao reaJovem é preso com
gir a um assalto, na madruga- beiros foi acionado e resgaarma de fogo em
da de sexta-feira (15/03), no tou a turista da cidade de São
Ubatuba
Paulo e mais duas pessoas
A Polícia Militar de- bairro Barranco Alto.
Segundo a Polícia, que se encontravam também
teve na noite de segunda-feira (18/03), um jovem de 18 o jovem estaria a caminho da ilhadas no local.

Dois homens são
encontrados mortos em
Caraguatatuba
Um homem foi assassinado na noite de quinta-feira (14/03), no bairro Massaguaçu. Segundo o boletim
de ocorrência, a vítima estava
de bicicleta e foi atingida por
um disparo de arma de fogo.
O crime aconteceu
por volta das 20h e o tiro teria
partido de um veículo vermelho. A Polícia Militar foi
acionada e quando chegou
ao local, já encontrou o homem morto; também o Samu
foi acionado, porém apenas
constatou o falecimento da
vítima.
Moradores informaram que a vítima morava no
local a cerca de três meses. A
polícia civil investiga a autoria e motivação do crime.
Na segunda ocorrência, um homem de aproximadamente 40 anos foi
encontrado morto na areia da
praia, por volta das 23 horas,
na Praia do Indaiá, com um
tiro na nuca. A Polícia Civil
investiga o caso.

anos, no bairro Estufa I, por
porte ilegal de arma e tráfico
de drogas. No local, foram
apreendidos: R$ 1.204,00, 1
caderno com anotações sobre o tráfico, 2 pedras brutas
de crack, 256 eppendorfs de
cocaína, 208 porções de maconha, 130 pedras de crack e
um revólver calibre 38.
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Mulheres são homenageadas
pela Câmara Municipal

Na noite da última
sexta-feira, a Câmara Municipal de Caraguatatuba
realizou a sessão solene em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março.
O plenário do Legislativo Municipal esteve lotado de amigos e familiares
das homenageadas que prestigiaram a solenidade, que
contou também com a presença do vice-prefeito Eugenio de Campos Jr.
O evento aconte-

ce anualmente por meio da
Resolução nº 158, de 4 de
maio de 2011, e tem como
objetivo homenagear as mulheres pelos relevantes serviços prestados ao município.
Cada Vereador indicou uma
mulher. A iniciativa partiu
da vereadora Vilma Teixeira
de Oliveira Santos, em 2010,
quando elaborou o projeto
de resolução, instituindo a
homenagem as mulheres,
concedida pelo Legislativo,
anualmente.
As
homenageadas
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este ano foram: Silmara Selma Mattiazzo Bolognini,
Izabeti Mitico Marubayashi,
Juventina Cascaldo Fagundes, Celeste, Aparecida Costa Ferreira, Marly Gomes
Bisetto, Maria Apparecida
Waack, Maria Do Amparo
De Moura Manoukian, Paula Chagas Molinari, Águida
Suely De Moura Obed, Ligia Batista Nobre, Mary De
Lourdes De Souza Penque,
Tatiane De Oliveira Ribeiro,
Rosana Gomes Da Costa De
Mello, Júlia Bernadete Pinto
Barreto E Terezinha Wagmaker Fonseca.
A homenagem a nossa sócia Marly Gomes Bisetto foi oferecida pelo vereador Aurimar Mansano, que
por motivos particulares não
pôde comparecer, mas foi
muito bem representado por
seus assessores João Carlos e
Antonio.
Outro destaque foi a
homenagem oferecida pelo
presidente da Câmara, Carlinhos da Farmácia, à Presidente da FUNDACC Sra.
Silmara Mattiazzo.
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Câmara de Caraguatatuba é a primeira
com interpretação em libras no Litoral

Na última terça-feira
(12/03), a Câmara Municipal
de Caraguatatuba passou a
contar com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas sessões ordinárias e
extraordinárias.
A iniciativa, pioneira
no Litoral Norte de São Paulo, é feita em parceria com a
Prefeitura de Caraguatatuba,
que cede profissional intérprete de Libras para estar presente às sessões, que também
contam com transmissão ao
vivo pela internet.
O trabalho foi instituído com base na Lei 10.436,
de 24 de abril de 2002, da
Presidência da República,
que legaliza a comunicação
em Libras e sanciona a garantia do uso da Libras por
parte do poder público em
geral para difusão da Língua
Brasileira de Sinais. Tendo a
Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.
A intérprete cedida,
Talita Fernanda, trabalha
como jornalista na Secretaria
de Comunicação de Caraguatatuba, desde 2012. Formada
em Libras pela Associação
dos Surdos de Juiz de Fora,
em 2003, ela foi a responsável pela interpretação em
Libras do discurso do presi-

dente Michel Temer, quando
em visita à Caraguatatuba em
março de 2018.
“Oferecer condições
a todos, esse é um dos nossos objetivos a frente do Legislativo. As pessoas com
deficiência auditiva terão a
oportunidade de acompanhar
o trabalho da Câmara Municipal. É direito de todos e
estamos propiciando isso”,
comentou Carlinhos da Farmácia, Presidente.
A intérprete, que em
outubro de 2018, esteve nos
Estados Unidos para ministrar curso de Libras a surdos
do mundo todo na Gallaudet
University, em Washington,
já havia interpretado na Câmara de Caraguatatuba durante homenagem recebida
da casa pelo vereador Elizeu
Onofre da Silva
(Ceará) em novembro do ano passado.
A homenagem foi
feita pela Moção n.
042/2018, em reconhecimento ao trabalho realizado pela
intérprete, na área de
inclusão social, que
resultou no convite
da Gallaudet University para promo-

ção de cursos de Libras por
parte da profissional na instituição.
“Em Washington, tive
uma sensação mágica de que
falar com as mãos é normal
por lá. Isto porque pude ver
e ter contato com muitos surdos incluídos no mercado de
trabalho, socialmente e também no contexto universitário. E, pasmem, a maior parte
da população também sabe
a American Sign Language
(Língua Americana de Sinais)”, afirmou.
Em função disso, Talita destaca a nova oportunidade de interpretar nas sessões da Câmara como uma
porta muito importante no
caminho da inclusão dos surdos de Caraguatatuba. “Toda
a oportunidade que tenho de
difundir a nossa língua de sinais é motivo de muito orgulho para mim. Quero muito
contribuir com Caraguatatuba, minha cidade Natal, para
que sejamos exemplo nacional de que aqui ‘falar com as
mãos’ também é normal. Por
isso, sou muitíssimo grata ao
convite do presidente Carlinhos da Farmácia e ao prefeito, Aguilar Junior, por todo o
apoio dado à difusão da Libras no município”, afirmou.
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Gestores de Creches participam de
formação de planejamento

Equipes
gestoras
das Creches Municipais e
Conveniadas de São Sebastião participaram de uma
formação de planejamento,
promovida pela Secretaria
Municipal da Educação, que
ocorreu na última quinta-feira (14/03), na Faculdade de
Tecnologia de São Sebastião
(FATEC).
O tema da reunião foi
o acompanhamento da construção do plano de ensino de
2019 nas Creches. Por meio
de uma roda de conversa, os
diretores e coordenadores
compartilharam como tem
sido o desenvolvimento do
plano em suas respectivas
unidades.
Em seguida, foi discutido sobre as competências
da Educação Infantil na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), que resultou na
reflexão dos diretores sobre

o quão importantes são no
desenvolvimento da criança
desde o berçário.
A diretora da Creche Maria Fernanda Moraes
Mendes, Vivian Pinder, falou sobre a importância da
formação. “Fazer as devidas
adequações do planejamento
de ensino frente à Base Nacional Comum Curricular
requer estudos e organização
por parte dos responsáveis
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envolvidos e esta reunião
oportunizou trocas favoráveis a esse plano de trabalho.”
Para a coordenadora
da Creche, Ana Kátia Sousa, “o alinhamento das ações
deste segmento se efetiva
justamente nesta prática de
reuniões cujo objetivo é unificar o trabalho das creches
municipais e conveniadas da
rede municipal de ensino”.

21 de março de 2019

São Sebastião define mutirão para
recuperação de vias públicas

A Prefeitura de São
Sebastião definiu na, manhã
desta segunda-feira (18),
uma agenda de Mutirões nos
bairros. Em reunião de planejamento, o prefeito Felipe
Augusto, com diversos secretários municipais e diretores das Regionais, planejou
várias ações para recuperar
vias públicas e galerias, atingidas pelas recentes chuvas
no município.
Para isso, o Governo
Municipal foi autor de projeto de lei, aprovado pelo Legislativo sebastianense, que
permite à Prefeitura realizar
os Mutirões de Serviços e
Obras, de baixa complexibilidade, através de serviços
voluntários.
“Nós vamos trabalhar em ritmo de mutirão. A
Prefeitura fornece o material, fiscaliza esse material e
realiza as obras com mão de

obra local, para que a gente
possa agilizar as ações de
melhorias em nosso município”, explicou o prefeito.
Participaram da reunião representantes das
secretarias de Serviços Públicos, Obras, Governo e Assuntos Jurídicos, discutindo
as ações de mutirão.
Para o prefeito Felipe Augusto o objetivo é

trabalhar para agilizar a recuperação das ruas. “Caso
alguma associação de bairro,
ou outra instituição, queria
participar desse Mutirão é só
procurar a Prefeitura de São
Sebastião, que vamos agir de
forma organizada e rápida
para atender a toda a cidade, atingida com as chuvas
e que teve muitas ruas danificadas” destacou o chefe do
Executivo.

Agricultores Familiares podem participar Em Montevideo, maratonista de Caraguá
é o melhor estrangeiro da prova
de chamamento público para atender a
No último sábado, o
atleta de Caraguatatuba, RoMerenda Escolar em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba lançou um edital de
chamamento público visando produtos da agricultura
familiar para atender a demanda da merenda escolar
da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de
2019.
Interessados em participar devem apresentar os
documentos relacionados
no edital no Expediente
da Secretaria Municipal
de Educação, que fica na
rua Gastão Madeira, 101 –
Centro, no horário das 8h
às 17h, até o dia 02 de abril.
A abertura dos envelopes está prevista para as
10h da manhã na referida
data, também na sede da
secretaria.

O objetivo é atender
aos cardápios da alimentação escolar com a utilização de gêneros alimentícios
básicos, respeitando-se as

referências nutricionais, os
hábitos e a cultura alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e
diversificação agrícola da
região e na alimentação
saudável e adequada, conforme dispõe a Resolução/
Cd/Fnde N° 26, de 17 de
Junho de 2013, que trata
sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

mações ou outros elementos
necessários ao perfeito entendimento do presente Edital
serão respondidos mediante
solicitação por escrito, no endereço antes mencionado ou
pelo e-mail: merenda@ubatuba.sp.gov.br até dois dias
úteis antes da data limite de
recebimento da documentação.

Para conferir o edital
na íntegra, acesse: https://
transparencia.ubatuba.sp.gov.
br/admin/licitacao/editais/
As dúvidas, infor- editais.lista.php

drigo de Almeida Barros disputou os 21 km da 7ª Corré
Montevideo, no Uruguai, e ficou em sétimo lugar na classificação geral e segundo lugar
na categoria 30-34 anos, colocação que o colocou como o
melhor estrangeiro da prova.
Os 21 km foram percorridos em 1h18´57´´. Rodrigo disputou a corrida com
aproximadamente 5 mil atletas. “Foi uma prova de nível
fortíssimo, com muito vento,
o que deixou a competição
ainda mais difícil”, disse.
O atleta caraguatatubense diz que o principal
objetivo em 2019 é terminar
entre os 50 melhores maratonistas do Brasil pelo ranking
da Revista Contra Relógio.
A competição do último sábado faz parte do calendário de provas deste ano.
Rodrigo diz que o principal intuito era fazer uma boa preparação para as duas maratonas
que disputará nos próximos
meses, a de Florianópolis, no
mês de junho e a de Berlin, na
Alemanha, em setembro.
Uma das principais

conquistas do corredor, que
aderiu o esporte há apenas
quatro anos, foi na famosa Maratona Internacional
de São Paulo, quando concluiu os 42 km em apenas
3h02´52´´. No início deste
ano, disputou a SP City Marathon 42km, onde fez a prova
em 2h51´27´´, conseguindo o
índice para a tão sonhada Maratona de Berlin.
Rodrigo Barros ocupa atualmente o 89º lugar no
ranking brasileiro de maratonistas da Revista Contra Relógio, divulgado no final de
2018.
“Jamais
imaginaria
chegar onde estou atualmente, mas a corrida de rua tem

me proporcionado experiências incríveis. Isso só mostra
que com muita dedicação,
muito esforço e suor derramado podemos chegar onde
quisermos. Agradeço a Deus
primeiramente, a minha equipe da Assessoria Esportiva
Equilíbrio onde sou professor
e atleta, meu treinador Vanilson Neves da Sub Elite SP, a
meus patrocinadores, Nutricionista: Andresa Mattos, a
Massoterapeuta:Tarissa Barbosa, Pharmadinamica, Auto
posto Mareli, JBike, Monster
fight Suplementos, a minha
família que sempre me apoiou
e a meus alunos e amigos que
estão sempre na torcida por
mim”, concluiu.
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Jantar em comemoração à visita do
Governador Luís Roberto Rubin,
ano 2018/2019 no Rotary Club
Caraguatatuba.
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O Bloco do meu amigo Eduardo
Campos, Azedô o Pé do Frango,
como todos os anos foi um
sucesso!!!
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HUMOR
CHAME
CHAME

99104-6000
(12) 3887-4000
99106-7775
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3883-3433

Qual o estado do Brasil que queria
ser carro? Sergipe (ser jipe).

Áries - 21/3 à 20/04
Trate de controlar o ciúme ou o seu namoro
poderá enfrentar uma fase complicada. Fortaleça a confiança um no outro. Nº da Sorte 38.

Pensamento da Semana:

“O condomínio
até que é bom,
o que mata é
a Vizinhança!”

Touro - 21/04 à 20/05
O segredo é a alma do negócio, então, nada
de revelar seus planos. Cuidado com suspeitas bobas na
paixão. Nº da Sorte 21.

-Por que a mulher não pode ser
electricista? Porque demora 9 meses para dar a luz!

3883-3433
3883-3433

Gêmeos - 21/05 à 20/06

-Quem é a mãe do mingau?
A mãezena.
-E a avó do mingau?
-Se alguém nasceu na Rússia, cresA véia Quaker.
ceu na África, mudou-se para a
O que fala o livro de Matemática América e morreu no Japão, o que
para o livro de História? R: Não me é? Um defunto.
venha com história que eu já estou
cheio de problema!

O que é CHEIRO VERDE?
O pe*do do HULK
Porque o louco toma banho com o
chuveiro desligado? Por que ele
comprou um shampoo para cabelos
secos!

O que a minhoca falou pro minhoco?
Você minhoquece!

Um estresse emocional não está descartado.
Já na paquera, você corre o risco de alimentar falsas esperanças. Nº da Sorte 77.

3883-3433

Leão - 22/07 à 22/08

Evite agir por impulso ou poderá se arrepender.
No romance, o diálogo e o entendimento vão falar mais alto.
Nº 43.

Virgem - 23/08 à 22/09

3883-3433

Libra - 23/09 à 22/10

Seu humor pode mudar de uma hora para outra.
No namoro, vale a pena confiar um pouco mais no seu gato.
Nº da Sorte 31.

O que um tijolo falou pro outro?
Há um ciumento entre nós.

Escorpião-23/10 à 21/11
Porque a China tem tanta gente?
É por que eles comem com dois pauzinhos...

A professora pergunta para os alunos: - Quem é que quer ir par ao
céu? Todos levantam a mão, menos O que um escorregador falou pro ouo Joãozinho. - E você Joãozinho? tro?
Não quer ir para o céu? - Querer eu Aqui os anos passam depressa.
quero, mas a minha mãe falou que
depois da aula era para eu ir direto
O que o porco-espinho perguntou ao
para casa!
cacto?
É você, mamãe?
Qual a diferença entre o padre e o
bule? O padre é de muita fé e o bule
de por café.

O tempo pode fechar entre você e alguém que
faz parte do seu dia a dia. No romance, o astral é de perfeita
sintonia. Nº da Sorte 21.

3883-3433

Sagitário- 22/11 à 21/12
Poderá surgir um clima de competição na
escola ou no trabalho. A dois, conseguirá a cumplicidade
que sempre quis. Nº da Sorte 09.

Capricórnio-22/12 à 20/01
Na hora da paquera, o seu magnetismo vai
atrair como imã. Os gastos não resistirão ao seu charme.
Nº da Sorte 22.

3883-3433
Qual é o bicho que anda com as patas?
O pato.

O que o fósforo falou para o cigarro?
Por sua causa, perdi a cabeça.

Câncer - 21/06 à 21/07

Clima perfeito para sair com os amigos e curtir
a vida. Mas uma nova paixão promete balançar as suas
estruturas. Nº da Sorte 08.

Qual é o fim da picada?
Quando o mosquito vai embora...

-Porque a roda de trem é de ferro e
não de borracha? Por que se fosse
de borracha apagaria a linha!

Tenha cuidado para não misturar as estações
nas amizades. Um pouco de privacidade vai proteger o
romance. Nº da Sorte 23.

Aquário-21/01 à 19/02
O astral traz ótimas vibrações para a sua vida
sentimental. O clima é de pura alegria e entusiasmo. Nº da
Sorte 03.

Peixes - 20/02 à 20/03

Não perca a chance de fazer uma surpresa
a quem você ama. Ele tem tudo para ficar ainda mais
apaixonado. Nº da Sorte 14.

Noroeste News
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Casa Vende Poiares
150.000,00 2 dor/ s/ c/ wc/
gar/ escr. def/ ac. carro c/
parte pagto/ 98240-5545

ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo
ou temporada/ Martim
Sá Tratar Telefone (12)
3882-1083/ 98842-0002/
99672-0020

Cuidadora de idoso
(moça entre 17 e 19
anos), carteira assinada
e benefícios: plano de
saúde e cesta básica, salário R$1.800,00 / 981558891 whats

VD ótimo apto. com
vista a 60m da Martim e
Prainha/ só R$ 385 mil/
Facilito/ (11) 98353-3000

21 de março de 2019

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1003935-26.2017.8.26.0587
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Felippe Jose Crescenti Filho
1ª Vara Cível1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1003935-26.2017.8.26.0587
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(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que FELIPPE
JOSÉ CRESCENTI FILHO, RG 4.816.618- SSPSP, Objetivando usucapir
o imóvel cadastrado na Prefeitura sob o n. 3133.114.3448.0014.0103,
situado no Município de São Sebastião, bairro Barra do Sahy, na Rua
Maria Caetana, 631 Casa 5, devidamente apontado em planta com as
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas
2000, N=7.370.442,526 e E=429.590,511. Inicia-se no PONTO 01 (hum),
ponto este caracterizado por ponto projetado, devidamente apontado
em planta, ponto este localizado do lado da Rua Maria Caetana, ponto
este distante na distância de 672,15m da confluência formada pelo inicio da Rua Maria Caetana com a Avenida Deble Derani Luíza, com as
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas
2000, N=7.370.442,526 e E=429.590,511. Daí segue por uma distância
de 10,55m (dez metros e cinquenta e cinco centímetros) e AZ:154°37 28
até atingir o PONTO 02 (dois), ponto este caracterizado por alambrado
com as coordenadas N=7.370.435,115 e E= 429.598,020, daí segue por
uma distância de 31,60m (trinta e um metros e sessenta centímetros)
e AZ:146°51 28 até atingir o PONTO 03 (três), ponto este caracterizado por uma quina com mourão e alambrado com as coordenadas
N=7.370.408,656 e E= 429.615,296, confrontando do PONTO 01 (hum)
ao PONTO 03 (três) por alinhamento de divisa existente com Haroldo
Tavares inscrição cadastral 3133.114.3459.9999.0000 e Luiz de Franco
Neto com inscrição cadastral 3133.114.3459.0001.0000. Daí deflete à
direita e segue por uma distância de 19,70m (dezenove metros e setenta
centímetros) e AZ:200°47 29 até atingir o PONTO 04 (quatro), ponto este
caracterizado por muro de arrimo com as coordenadas N=7.370.390.239
e E= 429.608,303, confrontando do PONTO 03 (três) ao PONTO 04
(quatro) pelo alinhamento de divisa existente com imóvel nº.631 da Rua
Maria Caetana, posse de Ricardo Carelli. Daí deflete à direita e segue
por uma distância de 49,30m (quarenta e nove metros e trinta centimetros) e AZ:313°42 48 até atingir o PONTO 05 (cinco), ponto este caracterizado por divisa com alambrado as coordenadas N=7.370.424,308 e E=
429.572,669, confrontando do PONTO 04 (quatro) ao PONTO 05 (cinco)
com o imóvel nº.631 casa 6 da Rua Maria Caetana, em posse de Felippe
José Crescenti Filho com inscrição cadastral 3133.114.3448.0014.0104.
Daí deflete à direita e segue por uma distância de 25,50m (vinte e cinco
metros e cinquenta centímetros) e AZ:44°24 08 até atingir o PONTO 01
(hum) ponto inicial desta descrição, confrontando do PONTO 05 (cinco)
ao PONTO 01 (hum) com a Rua Maria Caetana, Prefeitura Municipal
de São Sebastião/SP, encerrando com uma área de 1.010,50m2, e o
imóvel cadastrado na Prefeitura sob o n. 3133.114.3448.0014.0104,
situado no Município de São Sebastião, bairro Barra do Sahy, na Rua
Maria Caetana, 631 Casa 6, devidamente apontado em planta com as
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas
2000, N=7.370.424,308 e E= 429.572,669. Inicia-se no PONTO 05
(cinco), ponto este caracterizado por ponto projetado na divisa do imóvel
n.631 Casa 6 com o Imóvel n.631 Casa 5, devidamente apontado em
planta, ponto este localizado do lado esquerdo da Rua Maria Caetana,
ponto este distante na distância de 678,30m da confluência formada
pelo inicio da Rua Maria Caetana com a Avenida Deble Derani Luíza,
com as Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal
Sirgas 2000, N=7.370.424,308 e E= 429.572,669. Daí segue por uma
distância de 17,85m (dezessete metros e oitenta e cinco centímetros) e
AZ:224°13 43 até atingir o PONTO 06 (seis), ponto este caracterizado
por alambrado com as coordenadas N=7.370.411,517 e E= 429.560,218,
daí segue por uma distância de 7,50m (sete metros e cinqüenta centímetros) e AZ:245°36 53 até atingir o PONTO 07 (sete), ponto este caracterizado por uma quina com mourão e alambrado com as coordenadas
N=7.370.408,418 e E= 429.553,383, confrontando do PONTO 05 (cinco)
ao PONTO 07 (sete) com Rua Maria Caetana, Prefeitura Municipal de
São Sebastião/SP. Daí deflete à esquerda e segue por uma distância de
51,50m (cinquenta e um metros e cinquenta centímetros) e AZ:126°58
19 até atingir o PONTO 08 (oito), ponto este caracterizado por alambrado
com as coordenadas N=7.370.377.445 e E= 429.594,528, confrontando
do PONTO 07 (sete) ao PONTO 08 (oito) com o imóvel n. 631 da Rua
Maria Caetana de posse de Ricardo Carelli. Daí deflete à esquerda e
segue por uma distância de 18,80m (dezoito metros e oitenta centimetros) e AZ:47°06 58 até atingir o PONTO 04 (quatro), ponto este caracterizado por muro de arrimo as coordenadas N=7.370.390,239 e E=
429.608,303, confrontando do PONTO 08 (oito) ao , PONTO 04 (quarto)
com o imóvel de n.º 631 da Rua Maria Caetana em posse de Ricardo
Carelli. Daí deflete à esquerda e segue por uma distância de 49,30m
(quarenta e nove metros e trinta centímetros) e AZ:313°42 48 até atingir o PONTO 05 (cinco) ponto inicial desta descrição, confrontando do
PONTO 04 (quatro) ao PONTO 05 (cinco) com o imóvel nº.631 casa 5 da
Rua Maria Caetana com cadastro municipal 3133.114.3448.0014.0101,
em posse de Felippe José Crescenti Filho, encerrando com uma área
de 1.063,73m2, conforme levantamento topográfico, estando em termos
expediuse o presente Edital de Citação com prazo de 30 dias e para
querendo, contestarem a ação no prazo de 15 dias sob pena de revelia,
presumindo-se verdadeiros os fatos ali narrados nos termos do artigo
344 do CPC. Assim pelo presente edital, que vai publicado no Diário
Oficial e afixado nos termos da Lei, ficam os réus interessados, ausentes,
incertos e desconhecidos e não sabidos devidamente citados dos termos
da referida ação, para que no futuro não aleguem ignorância ou erro.,
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 Sao Sebastiao, aos 03 de dezembro de 2018.

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
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APM da EE “Colônia dos Pescadores”
Av Sergipe, 905 – Indaiá – Caraguatatuba, SP

21 de março de 2019

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC.
Nº0000460-08.1997.8.26.0126

EDITAL DE LICITAÇÃO - CANTINA ESCOLAR - 2019
Interessado: APM da EE Colônia dos Pescadores
Modalidade: Melhor Oferta
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de
Lanchonete/Cantina nas
dependências da EE Colônia dos Pescadores, em Caraguatatuba.
A Diretora Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual
Colônia dos Pescadores, situada à Av Sergipe, 905 Indaiá, Caraguatatuba/
SP, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração
dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, na secretaria da escola, nos dias 28 de março a 01 de abril de 2019, das 8h às 17h
com a equipe gestora da escola, mediante a comprovação do recolhimento
de R$ 53,06 (Cinquenta e três Reais e seis centavos), correspondente a 2
(duas) UFESP`s, em nome da Associação de Pais e Mestres da EE. Colônia dos Pescadores, junto ao Banco do Brasil-001, agência nº 1741-8 conta
corrente nº 40.0998, sem devolução posterior.
As propostas, bem como toda a documentação, deverão ser encaminhadas
para o mesmo endereço, em envelopes lacrados até o dia 16 de abril de
2019, às 16h, A abertura dos envelopes será em seção pública no dia 16 de
abril de 2019, às 17h, nas dependências da Escola, pela Comissão Julgadora designada pela Diretora Executiva da APM. A divulgação do resultado
ocorrerá no dia 19 de abril de 2019, às 9h, nas dependências da escola.
Caraguatatuba, 14 de março de 2019.
Suziany Gomes Bisachi
Diretora Executiva da APM

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 limpeza 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.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo, Dr.João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA move uma Desapropriação
contra HÉLIO MONTEIRO, objetivando o imóvel localizado no Bairro
Massaguaçu, perímetro urbano desta cidade e Comarca de Caraguatatuba, assim descrita e confrontada, sem benfeitorias, medindo 12,00 m
de frente para a Av.Regina Margaret Passos, 30,00m do lado esquerdo
de quem da referida Avenida olha para o lote onde confronta com o lote
30; 30,00m do lado direito, onde confronta com o lote 32; 12,00m nos
fundos, onde confronta com área de propriedade do Clube Massaguaçu,
encerrando uma área de 360,00m². Um lote de terreno, sem benfeitorias,
medindo 12,00m, de frente para Av. Regina Margaret Passos; 30,00m
do lado esquerdo de quem da referida avenida olha para o lote onde
confronta com o lote 31; 30,00m do lado direito onde confronta com o
lote 33; 12,00m nos fundos, onde confronta com área de propriedade do
Clube Massaguaçu, encerrando uma área de 360,00m², conforme certidão do registro imóveis, identificação 08.507.032. Um lote de terreno
sem benfeitorias, medindo 12,00m de frente para a Av. Regina Margaret
Passos, 30,00m do lado esquerdo de quem referida avenida olha para
o lote onde confronta com lote 32,00; 30,00m do lado direito onde confronta com o lote 34; 12,00m nos fundos, onde confronta com área de
propriedade do Clube Massaguaçu, encerrando uma área de 360,00m²,
conforme certidão de registro de imóveis, identificação 08.507.033. Um
lote de terreno, sem benfeitorias, medindo 3,00m de frente para a Av.
Regina Margaret Passos, 9,00m em curva, na confluência da Av. Regina
Margaret Passos, com a Rua Gerôncio Soares; 30,00m do lado esquerdo
de quem da referida avenida olha para o lote, onde confronta com a Rua
Gerôncio Soares; 12,00m nos fundos onde confronta com a área de
propriedade do Clube Massaguaçu, encerrando uma área de 348,50m²,
conforme certidão do registro de imóveis, identificação 08.507.034. E,
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, declarados de utilidade pública conforme
Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09/05/07. 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 Caraguatatuba, aos 07
de março de 2018.

Vendo terreno 1.000m² murado e aterrado 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

Agência Central de Compra e Vendas
Técnico Resp.
Imobiliária Joel Damasceno Imóveis
CRECI 78525

ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
quintal do Zequinha, R$900,00
1 dorm, sala, coz., área de
serviço. (água, IPTU e
condomínio incluso), piscina e
garagem. Tel.: (12) 3883-2665 /
(12) 98127-1333

ALUGO para até 2 adultos
sobradinho mobiliado em
Condomínio fechado c/
ar condicionado. Prox. ao
Centro. Ligue 3882-1172
horário comercial
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Na forma do disposto nos artigos 30 letra “c”, 24 letra “b”, 13, 14, 17 e
26 parágrafo único, todos do Estatuto Social do Lar Brazil`s Child, ficam
todos os associados, que estão quites com os cofres da Entidade, CONVOCADOS PARA UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que
será realizada no dia 25/03/19, na Avenida Ministro Dilson Funaro, 1095,
Jardim Britânia, nesta, com início às 20 horas em primeira convocação
e 20h15m para segunda convocação, com a presença mínima de 51%
(cinquenta e um por cento) dos associados inscritos, para deliberem sobre a eleição da nova DIRETORIA.

EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS, prazo 30 dias. processo nº 1001085-62.2018.8.26.0587.
O Dr. Guilherme Kirchner, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca
de São Sebastião/SP faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que perante este juízo se processam os termos
de uma ação de usucapião, requerido por MARCELO MESQUITA MEYER
onde objetiva usucapir um terreno que se localiza no bairro de Boiçucanga,
município de São Sebastião, onde as divisas tiveram inicio no ponto 1,
situado no alinhamento direito da rua caxambu, de quem da Avenida Walkir
Vergani dirige-se ao local, distante 230,00 metros do cruzamento dos alinhamentos dessas duas vias públicas e junto a chanfro de divisa com a rua
Benjamim Manoel dos Santos, antiga rua Martinópolis; daí, segue, pelo referido chanfro, no azimute de 106º15'29" e na distância de 03,07 metros até o
ponto 2, situado junto ao alinhamento da rua Benjamim Manoel dos santos;
deste ponto, deflete à direita e segue, por este alinhamento, no azimute de
141º32'30" e na distância de 27,71 metros até o ponto 3, situado junto ao
alinhamento da travessa Benjamim Manoel dos Santos; daí deflete à direita
e segue, por este alinhamento, no azimute de 244º09'04" e na distância de
25,17 metros até o ponto 4, situado junto ao muro de divisa do prédio nº234
da rua caxambu, edificado na área remanescente de propriedade tabular
do Espólio de João Fernandes de Pontes; daí, deflete à direita e segue,
por essa confrontação, no azimute de 331º26'20" e na distância de 28,87
metros até o ponto 5, situado junto ao alinhamento direito da rua Caxambu;
deste ponto deflete à direita e segue por este alinhamento, no azimute de
61º26'20" e na distância de 18,20 metros até o ponto 1, onde tiveram início
e fecharam-se estas divisas, encerrando uma área de 648,02m² (seiscentos
quarenta e oito metros e dois decímetros quadrados) tudo conforme memorial descritivo e documentos que comprovam a posse mansa e pacífica
por mais de 20 anos. Estando em termos, expediu-se o presente edital de
citação dos supramencionados, para que no prazo de 15 dias, a contar dos
30 dias deste edital, contestem o feito sob pena de serem aceitos como
verdadeiros os fatos alegados e para que não aleguem ignorância ou erro no
futuro, nos termos dos artigos 232, 285, 319 e 942 do CPC. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, 27 de fevereiro de
2019. Eu_____________Escrevente, digitei. Eu_______________Escrivão
Diretor, subscrevi.

TERRENO Morro do Al- TERRENO Rio do Ouro 214 m² /
godão, R$ 40 mil/ 45 mil e R$ 75 mil. Aceito carro até 25 mil.
R$75 mil
CASA J. Aruan, 150 metros d praia,
CASA J. Gaivotas c/ 2 2 Dorms., sala, coz., e 3 wcs social
Dorms., coz., wc., R$ 72 / 300m² terreno, R$ 280 mil o terremil com entrada R$ 57 no local vale R$ 300 mil, ocasião.
Temos imóveis a venda de
mil, saldo em 13 parcelas
pequenos,
médios e altos padrões.
de mil.
Tel.: (12) 3887-5886 c/ Diretor Executivo Joel
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A ONG O Triango Cósmico
abre inscrições p/ o curso de
guardas e guardetes, 18 à 25
anos, entrar em contato c/
Diretor executivo Joel Fone:
(12) 3887-5886, vagas
limitadas inicialmente.
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

Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2
fundo para represa.
R$ 30.000,00
aceito carro.
Fone: 974040022 e
997299981
VENDO
Travessão
2 dorm/ sla/ coz/ WC/
varanda + 1 dorm/ sla/
coz/ qtal/ R$200mil/
3887 9306/ 98187 8636

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

BRUNA GAUCHA – 19 anos, loira dos
olhos azuis, branquinha, completa, nova
na cidade, carinhosa. Com local bem
discreto. Aceito Cartão. (12) 99106-7728
(12) 98163-8999
CAROL – 18 anos, morena, magrinha,
tudo durinho, nova na cidade. Com local
discreto. Atendimento diferenciado.
Aceito cartão. (12) 99106-7728
(12) 98163-8999

JULIANA – Novinha, morena,
carinhosa, completa. Faço tudo
c/ carinho. Tenho cerveja. Passo
cartão. (12)99788-6507/ (12)
98180 9246

MILENA – mulata a única,
19 anos, morena jambo,
linda, capa de revista,
modelo em SP, recém
chegada em Caraguá.
Aguardo
vocês. (12) 98146-5287
HELEN – Casada triste, sou loura,
branquinha, carinhosa, meiga e
sem pressa, completa. Faço coisas de outro mundo. Passo cartão.
(12)99788-6507/ (12) 98262-0296
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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