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A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Centro (Av. da Praia)
3883-1921 / 3883-9871

Caraguatatuba, 11 de abril de 2019 E-mail editor2017@noroestenews.com.br Site - http://www.noroestenews.com.br
É muito bom ver que as nossas solicitações estão sendo
atendidas.
Mas a UBS Morro do Algodão vai além disso, ver a recepção ampliada, a população podendo ter conforto, não tem
preço.
Saber que é fruto de uma parceria que vem dando muito
certo...
Obrigado ao Nosso Deputado Caio França, por entender
a necessidade, Prefeito Aguilar Junior por efetivar a solicitação,
é a comunidade quem ganha...
Dia 20 a cidade de Caraguatatuba, minha terra, faz
aniversário, imensamente feliz em poder fazer parte do seu
crescimento, contribuir com projetos e principalmente ver esses
projetos sendo executados.
#seguimosnaluta #caragua162anos

Vereador Fernando Cuiu

São Sebastião participa de
reunião com o Governo do
Estado para falar sobre ações
sociais desenvolvidas na cidade

Projeto sobre direito de
acompanhante para idosos e
crianças em internações é aprovado

Aguilar Jr. entrega título de
regularização fundiária aos
moradores do loteamento Coopervap
e anuncia obras de drenagem

Aurimar conquista reforma
e ampliação da UBS do
Morro do Algodão
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Besouro Venenoso em SP

Besouro-escorpião, antes registrado
somente no Peru, é único da espécie a inocular toxina.
Casos com inseto foram registrados
nas cidades de Botucatu e Boituva, em
2018.
Besouros são insetos pertencentes à
ordem “Coleoptera”, o mais diverso grupo
de animais do mundo. São 250 mil espécies divididas em 190 famílias espalhadas
por todo planeta, exceto nas regiões polares. São pequenos, mas resistentes. Por
isso, proporcionalmente ao tamanho, podem até ser considerados um dos animais
mais fortes do planeta.
Apesar de algumas espécies gerarem prejuízos por atacar culturas no campo, também são reconhecidas pela sua importância no controle biológico de outras
pragas. Proporcionando equilíbrio no meio
ambiente. Em resumo, são “serzinhos” bacanas, trabalhadores e inofensivos, certo?
Pois bem. Um pesquisador do Departamento de Zoologia do Instituto de
Biociências da Unesp, campus Botucatu,
tem estudado um besouro um pouco diferente. Mais nocivo ao homem e extremamente raro: o besouro-escorpião. Só pelo
nome talvez tenhamos ideia do que ele é
capaz.
Sim, ele tem um ferrão parecido
com o “colega” aracnídeo. Mas ao invés
de ser na cauda, ele fica nas pontas das
antenas. E sim, o veneno dele doí. Pelo
menos foi o que descreveram as duas vítimas do inseto. Uma mulher e um homem,
ambos próximos à casa dos 30 anos, e que
transitavam em áreas rurais nas cidades de
Botucatu e Boituva no momento dos incidentes com o tal besouro, registrados ano
passado.
“No primeiro caso a vítima descreveu dor aguda e um quadro alérgico local
que durou cerca de 24 horas. No segundo
houve dor aguda também, mas o quadro
alérgico durou apenas uma hora. Isso é

curioso, pois dois quadros distintos se
desenvolveram com a picada e ainda não
sabemos o por quê pois é necessário mais
estudos sobre a composição da toxina”,
explica o biólogo Antonio Sforcin Amaral,
responsável pelo estudo.
“O besouro já era conhecido, mas
só havia um registo de acidente causado
por ele no Peru. E esse registro dele no
interior de São Paulo é inédito e não sabíamos como a picada dele se desenvolvia
direito. Essa descoberta é importante pois
muitas vezes uma pessoa picada por animal não consegue identificar o causador
do acidente. Então é comum procurarmos
atendimento médico sem saber o que nos
picou”, argumenta.
De acordo com Sforcin, este trabalho ainda é preliminar, mas abre espaço para se estudar mais profundamente a
toxina do inseto e os tratamentos adequados no caso de acidentes futuros. O inseto
mede cerca de 2cm de comprimento e se
caracteriza por tons de cinza, marrom e
preto pelo corpo.
“A existência de um besouro peçonhento é surpreendente pois
não é conhecido outro besouro capaz de inocular toxinas. Então, da perspectiva
biológica, abre-se margem
para entender como se deu
o desenvolvimento das glândulas de toxina na ponta das
antenas, um lugar incomum
para se usar na defesa”, argumenta Sforcin.
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Fundo Social de São Sebastião inicia
cursos de Escola de Beleza e Moda no
polo do Jaraguá

O Fundo Social de
Solidariedade de São Sebastião deu início aos cursos de
Escola de Beleza e Escola de
Moda, no Polo do Jaraguá, na
Costa Norte do município. Os
cursos são destinados à geração de renda e capacitação.
Durante o início das
aulas da Escola de Beleza, os
alunos recebem orientação e
tiram as dúvidas; já na próximas aulas terão oportunidade
de realizar o trabalho na prática, diferente da Escola de
Moda, que já inicia com as
alunas praticando teste de costura em papel e tecido.
Para Fabíola Hirada,
38, dona de casa e moradora
da Enseada, o curso de Escola de Moda é uma porta
para uma possível renda

extra. “Acho a costura um
trabalho muito bonito e
interessante, e mesmo que
eu nunca tenha tido experiência com isso eu resolvi
vim fazer. Depois gostaria
de trabalhar com isso, fazer bolsas, camisetas, pra

ter uma rendinha extra”,
contou.
Atualmente o Fundo
Social conta com nove convênios em parceria com o
Governo do Estado, sendo
eles duas padarias artesanais, duas escolas de construção civil, uma Escola da
Beleza, duas hortas educativas, Natal Espetacular e
Costurando o Futuro.
De acordo com o
Fundo Social, em 2018
mais de 800 famílias foram
atendidas com doações; 250
pessoas se formaram pelos
cursos de qualificação; 300
idosos foram atendidos com
o Programa Mais Vida; e
400 crianças na Escolinha de
Boiçucanga.

Camara Municipal
de Caraguatatuba
Projeto sobre direito de acompanhante para
idosos e crianças em internações é aprovado
Foi realizada na noite
desta última terça-feira, a 08ª
sessão ordinária do ano. A
Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou o projeto
de lei 04/19, do vereador Aurimar Mansano, que acrescenta §3º ao artigo 1º da Lei
Municipal nº 863/2000, que
assegura aos idosos e crianças o direito a acompanhante
nas internações hospitalares
e consultas médicas.
Na justificativa da
proposta, Aurimar diz que
apesar da existência da lei
municipal, assim como de
outras a nível estadual e

federal, algumas unidades
de saúde insistem em não
atender ao que dispõe a legislação. De acordo com a
nova lei, fica obrigatória a
afixação de painéis informativos, assim como cópia da
lei municipal 863/2000, em
locais de fácil visibilidade,
nas unidades do município
e particulares de saúde, informando sobre o teor da lei,
sendo uma forma do cidadão
lembrar dos seus direitos.
Francisco
Carlos
Marcelino (Carlinhos da
Farmácia) teve aprovado o
projeto de lei 08/2019, que

denomina “Rua João Paulo
dos Santos”, do Loteamento
Recanto do Sol do Mar, que
se inicia na Rua Dr Walter
Raucci e termina na Rua Um
do Loteamento Capricórnio
II.
O projeto de lei
073/18, do Executivo, que
autoriza o Poder Executivo
a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica
Federal, e dá outras providências, foi adiado por tempo indeterminado a pedido
do líder do Executivo, Aurimar Mansano.
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Aguilar Jr. entrega título de regularização
fundiária aos moradores do loteamento
Coopervap e anuncia obras de drenagem

O prefeito Aguilar Junior abriu as comemorações
dos 162 anos de emancipação político-administrativa
de Caraguatatuba com a cerimônia de entrega dos títulos
de regularização fundiária
aos 186 moradores do loteamento Coopervap – Cooperativa Habitacional do Vale
do Paraíba, no Jardim Casa

Branca.
A solenidade foi realizada na rua principal de
acesso ao bairro e reuniu secretários, adjuntos, diretores,
vereadores, convidados e a
comunidade local.
“Esse é um momento
de grande alegria para mim.
Porque sei que para vocês,
ter a segurança jurídica da
casa própria é algo muito
importante. É o resultado
de uma vida inteira de luta
e investimento. Parabéns à
equipe da secretaria de Habitação, ao diretor Marcos
Kinkas, e a cada um que re-

cebeu o documento, hoje”, poder Executivo, o Legislativo e a comunidade. Contem
ressaltou o prefeito.
conosco”, afirmou.
Aguilar Junior acresA funcionária pública,
centou também que a região
Greice
Kelle Loiola, mudouserá contemplada com um
campo de futebol e obras de -se com a mãe, Maria José,
drenagem. “A Administração para o loteamento em 2001.
Municipal está investindo Ela lembrou que o empre30 milhões em projetos de endimento foi entregue sem
drenagem para vários bairros, nenhuma infraestrutura. “Foram anos de muita luta para
conseguirmos calçamento,
asfalto, iluminação, linha telefônica, entre outras coisas.
Somente agora, na gestão
do prefeito Aguilar Junior,
conseguimos,
finalmente,
nossa matrícula, nosso título
de propriedade. Todos estão
muito felizes”, disse Loiola.

inclusive, o Casa Branca e o
Olaria. Acredito no governo
democrático e participativo,
que ouve os anseios da população. A melhor forma de
alcançarmos os objetivos é
por meio da parceria entre o

A aposentada Ana
Luzia Borges, 72 anos, não
conteve as lágrimas. “Moro,
aqui, há mais de 15 anos,
convivendo com a insegurança jurídica. Esse dia é uma
benção”, disse.
O comerciário, Cláudio José Cabral Ferreira, 52
anos, que se mudou para o
loteamento em 2002, resumiu: “A vontade do poder
público resolveu a situação”.
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Aurimar conquista reforma
e ampliação da UBS do
Morro do Algodão

O vereador Aurimar Mansano conquistou para os munícipes do Morro do Algodão, a ampliação da Unidade Básica de
Saúde do bairro, que favorecerá também os
moradores da região.
“Agradeço ao prefeito Aguilar Junior
por ter nos atendido. É muito importante ter
essa confiança por parte dele, que sempre
entende a nossa luta pelo bem da nossa cidade. Os moradores merecem e necessitam
de uma UBS com mais espaço e melhores
condições”, disse Aurimar Mansano.
O Parlamentar fez um requerimento
recentemente pedindo a ampliação da UBS
do Morro do Algodão para atender a demanda e levar um atendimento mais digno a população. Em 2016, Aurimar já havia cobrado
o Executivo pela ampliação da UBS.
Em sua propositura, Aurimar cobrou
as ampliações da recepção, da sala de espera, da sala de odontologia, sala dos agentes
comunitários, do almoxarifado, da copa,
além da reforma da farmácia e uma sala para
a administração.
“Com a obra na UBS, todos serão
melhor atendidos, já que quando procuram
a unidade, é sempre em um momento de dor.
Luto sempre pelo bem-estar dos nossos munícipes”, falou.
A inauguração está marcada para o
dia 20 de abril, no aniversário do município.

“O aniversário é de Caraguatatuba, mas o
presente é para todos os usuários da unidade do Morro do Algodão”, salientou.
Para o Morro do Algodão, Aurimar
já conquistou: O CRAS, píeres as margens
do Rio Juqueriquerê, a instalação e substituição de lâmpadas de Led no parque de
iluminação pública; a ampliação e reforma da creche; pavimentações de diversas
ruas; a construção da creche; ampliação da
Escola Carlos Ortega; ampliação e iluminação em torno da creche; construção do
Pólo Cultural e da Unidade Básica de Saúde (UBS), a instalação da rede de esgoto;
construção da quadra poliesportiva; entre
outras obras e espaços para a comunidade.

Fundo Social de Caraguatatuba forma
65 alunos nesta quinta-feira

O Fundo Social
de Solidariedade de Caraguatatuba entrega nesta
quinta-feira (11/04), às 10h,
certificados de conclusão
dos cursos de qualificação
profissional da Padaria Artesanal e, em parceria com
o Senai, Montador de Esquadrias de Alumínio.
A formatura integra a programação das comemorações de 162 anos
de emancipação políticoCaraguatatuba (Fundacc),
-administrativa da cidade.
no Centro.
A cerimônia será realizada
Os cursos foram
no auditório da Fundação
desenvolvidos no primeiro
Educacional e Cultural de
trimestre deste ano e beneficiaram 65
pessoas, aptas ao mercado de trabalho.
E m
abril, já iniciaram novas
turmas
de

Padaria Artesanal. Em parceria com o Senai, novas
inscrições serão abertas no
final do mês de abril para o
curso de Polidor de Automóveis e em maio, Padeiro.
Até o fim do ano
serão promovidos mais cursos de qualificação gratuitos, nas áreas de alimentos,
automotiva, construção civil, eletroeletrônica, náutica e têxtil.
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Prefeitura e Justiça Eleitoral
inauguram novo prédio do Cartório
Eleitoral de Ilhabela nesta sexta-feira

A Prefeitura de Ilhabela, por meio de convênio
com a Justiça Eleitoral, irá
inaugurar o novo prédio do
Posto do Cartório Eleitoral
de Ilhabela, na próxima sexta-feira (12), às 17h, na rua
Luiz Ameixeiro, no bairro do
Perequê.
O Cartório Eleitoral,
que antes funcionava como
anexo, instalado nas dependências do Fórum de Ilhabela, agora passa a ter prédio
independente, cedido pela
Administração, assim como
todo o seu mobiliário e equipamentos para trabalho.
A nova sede permitirá
plenas condições para atender os eleitores do município, assim como proporcionar mais comodidade, além
de comportar a instalação
das estações de biometria da
Justiça Eleitoral.
Em prédio próprio, o

Polícia

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Posto pode planejar e executar sua rotina de atendimento desvinculada aos dos
horários determinados pelo
Tribunal de Justiça. A Justiça Eleitoral tem em suas
atividades laborais, aspectos
que a diferenciam de outras
instituições, pois é frequente, como ocorre agora com a
revisão eleitoral, a liberdade
para alteração e ampliação
de horários.
No período eleitoral, os trabalhos da Justiça

Eleitoral, tanto na produção
da eleição, como no atendimento ao eleitor, perduram
finais de semana e horário
exclusivo e maior, necessitando assim estrutura básica
própria. Com a nova sede,
vários serviços que eram realizados em São Sebastião,
como urnas, mesários, eleitores, material de eleição,
serão transferidos para o
Posto Eleitoral de Ilhabela,
ganhando-se assim segurança e tempo ao evento.

Prefeito Felipe Augusto participa do
jornal das 8 da Rádio Antena 8 FM

O prefeito de São
Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), participou na
manhã
de
quinta-feira
(04/04) do jornal das 8
da Rádio Antena 8 FM.

Em conversa com o
jornalista Fábio Ferreira o
prefeito falou do andamento
das obras por todo município
e aproveitou a oportunidade
para conversar com a população da costa norte da cidade.
Felipe falou sobre a
luta para a liberação de verbas que estão paralisadas no
governo federal, pois tais
verbas chegam a casa de

11 novembro
de abril dede
2019
08 de
2018
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40 milhões. O prefeito foi
questionado sobre obras de
pavimentação e drenagem
na costa norte, e em sua fala
disse estar empenhado em
fazer muito mais para esta

região e por toda cidade.
A rádio Antena 8 tem
sido um canal de comunicação entre a comunidade e as
autoridades.

Homem é morto a tiros
em Caraguatatuba
Um homem de 37
anos foi assassinado na noite
de domingo (07/04) no bairro Perequê-Mirim. O crime
aconteceu por volta das 21:00
horas e a vítima que era natural de Ubatuba, tinha várias
passagens pela polícia, por
diversos crimes praticados.
Uma
testemunha
relatou que os tiros foram
disparados através da janela
do quarto onde a vítima se
encontrava.
De acordo com a
Polícia Militar, os policiais
foram acionados por vizinhos que escutaram os tiros,
e quando chegaram já encontraram a vítima sem vida. Ele
foi baleado no ombro, peito,
pescoço e região abdominal.
O autor do crime fugiu após
os disparos e agora a Polícia
Civil irá investigar.
Mulher é encontrada
morta em Caraguatatuba
O corpo de uma mulher foi encontrado na madrugada de sexta-feira (05/04),
em uma casa abandonado, no
bairro Olaria, nas imediações
das obras paralisadas da rodovia do contorno.
Ela foi encontrada
seminua e a morte aparentemente foi causada por pedra-

DISQUE
DENÚNCIA 181
Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

das em sua cabeça. O corpo cia de que o veículo passaria
foi encaminhado ao IML que pela rodovia com o carregairá confirmar a causa da mor- mento.
Foram apreendidos:
te.
6.100 embalagens (vazias)
para acondicionamento de
Operação da Polícia
Federal realiza prisões vários tipos de drogas, 09
buchas de maconha, 221 porem Caraguatatuba
Quatro pessoas fo- ções de cocaína em embalaram detidas na quinta-feira gens diversas, 491 porções de
(04/04), pela Polícia Federal crack e R$ 107,00. Durante
em uma operação denomina- a prisão, os indivíduos tentada “Easy Card”, através da ram oferecer aos policiais a
qual foi cumprido mandado importância de R$ 10.000,00.
de prisão que contou com o
Cão farejador da PM
apoio da Polícia Militar.
localiza droga em
Os bandidos eram
Ubatuba
suspeitas de subornar um
A ação ocorreu na
carteiro, com a finalidade de
obter cartões de crédito que noite de quarta-feira (03/04),
deveriam ser entregues aos após a Polícia Militar receclientes dos bancos. A quadri- ber denúncia anônima dando
lha já era alvo de investigação conta de que um veículo que
por parte da Polícia Federal, e estava estacionado em um pátodos permaneceram à dispo- tio no Jardim Carolina estaria
sendo usado como “cofre”
sição da justiça.
por traficantes.
O cão farejador do
PM faz grande
apreensão de drogas na BAEP (Batalhão de Ações
Especiais de Polícia) localiTamoios
Um veículo verme- zou a droga que estava esconlho marca Ford, modelo Fies- dida nas saídas de ar do painel
ta, foi interceptado na altura do carro.
Os policiais encondo km 67, na noite de quintatraram no local 1.200 pape-feira (04/04),
Uma equipe da For- lotes de maconha, 600 micro
ça Tática da Polícia Militar tubos com crack e 1.050 paprendeu os dois homens que pelotes com cocaína. O caso
traziam a droga vinda de São será investigado pela Polícia
Paulo, após receber a denún- Civil. Ninguém foi preso.
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Jantar das Mulheres 2019, organizado pela
Fraternidade Feminina Maria Meira.
Como esperado foi um sucesso.
Ano que vem tem mais!!!

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

São Sebastião participa de reunião
com o Governo do Estado para falar sobre
ações sociais desenvolvidas na cidade

O prefeito Felipe Augusto, acompanhado da pri-

meira-dama e presidente do
Fundo Social, Michelli Venezianni, esteve no Palácio
dos Bandeirantes, em São
Paulo, para uma reunião
com o governador João Doria, com a primeira-dama
do Estado e presidente do
Conselho do Fundo Social,
Bia Doria, e o presidente
Executivo do Fundo Social
de São Paulo, Felipe Sabará.
Na pauta estavam os
projetos voltados às políti-

cas públicas, campanhas e
as ações sociais que deverão ser realizadas em São
Sebastião ainda em 2019,
em parceria
com o Governo do Estado.
“É
muito gratificante perceber
que o trabalho
do Fundo Social está sendo valorizado

pelo Governador e pela
primeira-dama do Estado,
a Bia Doria. Fazemos o primeiro atendimento de todos que precisam de nós de
forma emergencial, e isso
com certeza muda a vida
das pessoas. Nossas campanhas, programas e ações
contribuem
diretamente
para esta tarefa de fortalecer e resgatar laços”, finalizou Michelli Veneziani.

Aurimar luta por rede
de esgoto no Golfinho

Preocupado em levar melhores condições de vida aos moradores do Golfinho,
na região Sul de Caraguatatuba, o vereador
Aurimar Mansano tem lutado pela implantação e prolongamento da rede de esgoto
no bairro.
Há muitos anos, desde outros mandatos, o parlamentar cobra do Poder Executivo e da Sabesp que o serviço seja realizado em diversas regiões da cidade. O
Golfinho é um dos lugares que Aurimar
mais tem cobrado.
“Faz muito tempo que estamos nessa luta. São ofícios, requerimentos e a cobrança constante às autoridades para que
seja levada a rede de esgoto para o Golfinho. Tem muitas ruas e avenidas no bairro
que ainda não receberam esse benefício.
Seguirei cobrando para que em um prazo
curto seja feito esse prolongamento da rede
de esgoto”, falou o vereador.
Em 2018, Aurimar Mansano elaborou o requerimento 88/18, pedindo informações sobre a realização do serviço. Neste ano, após maior atuação da Sabesp na
região, o parlamentar voltou a reivindicar,
através de novo requerimento protocolado
na Câmara Municipal. Na última terça-feira, Aurimar esteve com os engenheiros da
Sabesp Pedro Ponce e Pedro Veiga cobrando pelo serviço.

“Cobro há muito anos, cobrei ano
passado e estou cobrando de novo. Essa
luta nossa não será em vão e iremos com
certeza levar a rede de esgoto para todo
o bairro do Golfinho”, finalizou Aurimar.
Para o bairro, o vereador segue lutando ainda por um centro comunitário,
creche, UBS e um campo de futebol para
entretenimento da comunidade do Golfinho.

Noroeste News
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3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

“Se o México deixar
de enviar drogas
para os EUA durante
2 meses, os
próprios americanos
derrubam o muro!”

Em visita ao gabinete do presidente
da Bolívia, o presidente argentino vê
um telefone vermelho, com a inscrição ‘Diablo’ em cima da mesa. Muito
curioso, ele não resiste e pergunta:
- Para que sierves este teléfono viermelho, señor? - Ah, con este teléfono, hablo directamente con el diablo!
- responde o boliviano. - Con el capeta? - pergunta o argentino, assustado. - Si, con ele miesmo! O único
problema é que a conta és muy cara!
Mil dólares por minuto! - Nuessa! exclamou o argentino - És muy caro!
Mas miesmo assí yo gostei! Quero
um desse para mi! Então o argentino voltou pra sua terra natal, instalou um telefone ‘Diablo’ na sua mesa
e foi logo conversando. Conversou
duas horas com o demo e, ao final da
ligação, a telefonista disse: - São cinco dólares, señor! - O quê? - gritou
o argentino, surpreso - És muy barato! El presidente boliviano me disse
que esta ligación custa mil dólares
por minuto! - É verdad! - respondeu
a telefonista - Mas a tua chamada és
local!
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

Um Argentino chegou na Rodoviária
em P. Alegre e pediu uma informação: - Oye! Donde tiene un autocarro
pra ir hasta la estación pra apanhar
un comboyo para Caxias? - Aqui
não chamamos autocarro, chamamos Ônibus. - OK. Entonces como
apanho o Ônibus pra ir hasta la estación y apanhar o comboio? - Aqui
não chamamos estación, chamamos
ferroviária.

3883-3433

Áries - 21/3 à 20/04
Não tenha medo da concorrência: mostre do
que você é capaz e arrase! No amor, fará tudo para agradar.
Ótimo momento para crescer na empresa. Nº 10.

Touro - 21/04 à 20/05
Tudo que conseguir será por seu empenho. No
final de semana, há risco de perda, insegurança e atritos.
Não dê sopa ao azar! Nº da Sorte 13.

3883-3433
3883-3433

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Encare os problemas: é uma boa semana para
tomar decisões. No amor, um passeio só a dois promete ser
tudo de bom! Nº da Sorte 19.

- Muy bien. Entonces, onde tem o
Ônibus pra ir até à ferroviária e apanhar o comboio? - Aqui não chamamos comboio, chamamos trem.
- Caramba! Entonces, my hermano,
como apanho o Ônibus pra ir a ferroviária para apanhar o trem??!!! - Aqui
não dizemos apanhar, mas sim, pegar. - Carajo, me dejas de bromas?
Muy bien, como pego o onibus pra ir
à ferroviária para pegar o trem??!!!
- Não precisa ir, é aqui mesmo... Joda! Hay que preguntar: Como é
que ustedes llaman ‘filho da pu*a’
acá em P. Alegre? - Não chamamos.
Eles vêm da Argentina sem ninguém
chamar.

lia daquele homem, sou um crápula! - Meu amigo, se o senhor tivesse
avisado haveria manifestação, repúdio popular, passeata, repressão,
pancadaria e morreria muito mais
gente, acho o senhor um pacifista,
merece uma estátua. - Eu enterrei
o pobre homem ali mesmo, na beira
da estrada. - O senhor é um grande
humanista, enterrar um argentino, é
um benfeitor, outro qualquer o abandonaria ali mesmo para ser comido
por urubus e outros animais, provavelmente até hienas. - Mas enquanto eu o enterrava, ele gritava : Estoy
Um brasileiro entra na polícia em plevivo, estoy vivo!! - Tudo mentira, esna Caxias do Sul e dirige-se ao xerises argentinos mentem muito!
fe: - Vim entregar-me. Cometi um crime e desde então não consigo viver
em paz. - Meu senhor, as leis aqui
são muito severas e são cumpridas
e se o senhor é mesmo culpado não
haverá apelação nem dor de cons- P: Qual é a semelhança entre um arciência que o livre da cadeia. - Atro- gentino humilde e o Super-Homem?
pelei um argentino na estrada ao sul R: Nenhum dos dois existe.
de Caxias. - Ora meu amigo, como
o senhor pode se culpar se estes
argentinos atravessam as ruas e as
estradas a todo o momento? - Mas
ele estava no acostamento. - Se estava no acostamento é porque que- Segundo recentes estatísticas, de
ria atravessar, se não fosse o senhor cada 10 argentinos, 11 sentem-se
seria outro qualquer. - Mas não tive
P: Por que os argentinos, em geral, nem a hombridade de avisar a famí- superiores aos outros 10.
preferem não se casar?
R: Eles nunca encontraram uma mulher que os amasse mais do que eles
se amam.

Câncer - 21/06 à 21/07

Há boa chance de quebrar a distância que existe
entre você e sua alma gêmea. Afaste o desânimo, afinal este
momento é único! Nº da Sorte 08.

3883-3433

Leão - 22/07 à 22/08

Aposte no seu poder de comunicação e no
seu charme. Vai conseguir o que quiser com esse jeitinho
irresistível! Nº da Sorte 23.

Virgem - 23/08 à 22/09

Novidades prometem agitar o clima em casa.
No final de semana, tente esquecer o passado e tire um
tempinho só para você. Nº da Sorte 01.

3883-3433

Libra - 23/09 à 22/10

Seu coração estará mais generoso do que
nunca com o gato e com a família. Mas cuidado para não
gastar demais, ok? Nº da Sorte 08.

Escorpião-23/10 à 21/11

Tente dar mais atenção às pessoas com quem
convive sempre. As estrelas favorecem as relações sérias
e estáveis. Nº da Sorte 31.

3883-3433

Sagitário- 22/11 à 21/12
O clima em família será delicioso. No convívio
com sua alma gêmea, abrir-se ao diálogo será fundamental,
ok? Nº da Sorte 08.

Capricórnio-22/12 à 20/01
Não se deixe abater pelos obstáculos: mostre
do que é capaz”! A atenção de um romance secreto pode
falar alto: reflita! Nº da Sorte 04.

3883-3433

Aquário-21/01 à 19/02

Tente valorizar as suas qualidades e busque se
entrosar melhor com os familiares. Nas suas relações em
geral, fique longe de brigas ou discussões para não acabar
levando a pior. Nº da Sorte 06.

Peixes - 20/02 à 20/03

Esta fase será ótima para lidar com dinheiro,
você saberá expressar bem as suas ideias e conquistará
algumas oportunidades de trabalho. No amor afaste a
ansiedade. Nº da Sorte 09.
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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

11 de abril de 2019
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Prokargo Transportes, Logística e Armazéns Gerais Ltda
CNPJ: 09.330.225/0001-80
REGULAMENTO INTERNO
Armazém Geral
A sociedade empresária Prokargo Transportes, Logística e Armazéns Gerais Ltda (matriz), registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
NIRE nº 35.2.2191612-1, inscrita no CNPJ nº 09.330.225/0001-80, localizada no endereço Rua Alta Tensão, 305, Pereque Mirim, Caraguatatuba/SP,
Cep.: 11.668-375 ESTABELECE as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º. Serão
recebidas em depósito mercadorias diversas que não possuem natureza agropecuária.Parágrafo Único. Serviços acessórios serão executados desde
que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições legais. Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos
seguintes casos: I- quando não houver espaço suficiente para seu armazenamento; e II- se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem
danificar as mercadorias já depositadas.Artigo 3º. A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de alterações de qualidade
provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior. Artigo 4º. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos
por ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado Recibo
de Depósito), contendo: quantidade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º. As indenizações
prescreverão em três meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 6º. O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a
adoção do procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros e as emissões de warrants
serão regidos pelas disposições do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns
e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente. TARIFA REMUNERATÓRIA ARMAZÉ EM GERAL Qualificação da matriz ou da filial de acordo com o requerimento. Valores de todos os serviços
relacionados à atividade de Armazém Geral: (Neste documento a sociedade deve estipular os valores de todos os serviços relacionados
diretamente à atividade de armazém geral, sendo vetada a negociação entre depositante e depositário e o abatimento de preço em favor de qualquer
depositante) MEMORIAL DESCRITIVO PROPRIETÁRIO:PROKARGO TRANSPORTES, LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA LOCAL: Rua
Alta Tensão, 305 (fundos com Av. José Herculano) – Pereque Mirim – Caraguatatuba – SP, CEP 11.668-375 EMPREENDIMENTO: Edificação
comercial
- Galpão para Depósito e Armazenamento Industrial QUALIFICAÇÃO: PROKARGO TRANSPORTES, LOGÍSTICA E
ARMAZENS GERAIS LTDA CAPITAL: R$ 100.000,00, CAPACIDADE DO ARMAZÉM: Área interna do armazém – 1600,00 m² (um
mil e seiscentos metros quadrados), Capacidade de volume armazenado - 9000,00 m³ (nove mil metros cúbicos) Área das edificações em alvenaria
- 121,30 m²
COMODIDADE DO ARMAZÉM: Área plana e totalmente coberta com cobertura de lona, com fácil acesso de maquinários durante o carregamento e
descarregamento de produtos.CONDIÇÕES DE TRABALHO: O empreendimento oferece toda a estrutura necessária conforme Norma Regulamentadora – NR18, provido de vestiários, banheiros, iluminação, área de descanso, ventilação, pisos laváveis e anti-derrapantes, área de manobras
para carretas e área para estocagem externa.
TIPO DE MATERIAL - Produtos químicos perigosos. NATUREZA E DESCRIÇÃO DA MERCADORIA Sulfato de Sódio – Formula
Molecular Na2SO4 – Concentração: 98,5%, Carbonato de Sódio Anidro, Sólido (Barrilha) – Substancia Química Na2CO3 – Concentração: 99,2%. LICENÇAS As licenças para materiais perigosos e não perigosos serão solicitadas aos órgãos competentes. DESCRIÇÕES DAS OPERAÇÕES
Armazenagem geral de cargas a granel e embaladas, fardos, atados e outros; Movimentação e manuseio de cargas. EQUIPAMENTOS - Pá Carregadeira – Série 55k02402 – Modelo: 6EW00205, - Empilhadeira HYSTER – Capacidade 7 toneladas – Chassi: H006V01632F – Ano 2008, Empilhadeira
TOYOTA – Capacidade 7 toneladas – Chassi: Série 8FD40N-10038, Esteira Transportadora (correia transportadora para Barrilha), Capacidade: 150 toneladas com 10 metros de comprimento x 70 cm largura, montada sobre cavalete com roda giratória e moega de 3,00 m x 3,00 m x 3,00 m, Ensacadeira,
Produção de 2 a 4 sacos de 50 Kg por minuto; Eixo de ensaque em aço carbono;Eixo com rosca destacável, sendo a rosca em aço; Balança mecânica
com articulação; Parada através de sensor indutivo; Assento longitudinal; Mancal inferir dianteiro; Mancal traseiro tipo bi-partido; Bico de aço inox; Caixa
de alimentação com contactor e disjuntores; Botões de acionamento ”KAKON”, Motor de 2 CV/4 polos/trif./220-380v; Prendedor de saco manual; RPM
1200. ESTRUTURAS EM ALVENARIA (ESCRITÓRIO, VESTIÁRIOS E BANHEIROS) Camada Isoladora dos alicerces:
Será constituída de três fiadas de tijolos assentes com argamassa de cimento e areia. Fundações De concreto armado Embasamento: Pilotis
de concreto armado e laje piso de concreto pré-moldadoa de 0.30 m. Paredes: Em alvenaria de blocos de concreto, assentes e revestidos
com argamassa de cal e areia. Revestimento: Interno e externo com argamassa de cal, cimento e areia. Barra Impermeável: Cozinha e banheiros terão revestimentos cerâmicos até 3,00 m de altura. Pisos: Cerâmicos. Forro: De madeira ou laje pré-fabricada. Cobertura: Com telhas
de fibrocimento ou de concreto. Galpão em lona. Esquadrias: De ferro ou alumínio e madeira nas portas. Instalação hidráulica: Em tubo de
PVC rígido. Sistema de Esgoto: Tubulação em PVC rígido, com caixa de gordura, caixas de inspeção, liadas ao sistema de tratamento dentro do
terreno.Instalação Elétrica: De acordo com as Normas Técnicas. Calhas e Condutores De chapa galvanizada ou PVC. Pintura: Com tinta
látex ou esmalte sintético conforme os locais. Muros: Divisórios com altura de 2,00 m – Edson Issao Mori, Sócio Diretor, fiel depositário – JUCESP/
Protocolo 173.623/19-0 de 27/03/2019.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
A Associação dos Arquitetos e Urbanistas de Caraguatatuba (AAUC) informa, Presidente e Vice renunciaram. Convocamos ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA para preencher os cargos até o mês de Junho/2.019,
qualquer Profissional com Registro no CAU e domiciliado na cidade
pode, votar, ser votado e tomar posse. Dia 25/04/2.019 ás 18:30 h, primeira chamada e 19:00 h segunda chamada, inscrição até 22/04/2.019
no arqdelvan.imper@gmail.com, WhatSapp 12 – 98126-1681, Local Av.
Aristides Anízio dos Santos 950 – B. Indaiá – Caraguatatuba/SP.
MINUTA DO EDITAL
2ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião - Processo n.º 100083957.2019.8.26.0126.
O Doutor JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, da Comarca de Caraguatatuba,
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como, seus cônjuges e/ou sucessores, que MARIA
DE FÁTIMA MORAES ajuizou Ação de Usucapião, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Ruy Pereira, que assim se
descreve: “Inicia-se no ponto 1, de coordenadas N 7.380.041,227m e E
454.180,470m, localizado na divisa com a área de Humberto Susano
Mendes (CPF: 506.715.378-49 /RNE: W-611255-S-SE), no alinhamento
da Rua Ruy Pereira; do ponto 1 segue numa linha reta de 7,00m, com
azimute de 348º 15’ 27”, confrontando com o alinhamento da Rua Ruy
Pereira, até atingir o ponto 2; deste ponto deflete à direita, e segue numa
linha reta de 24,88m, com azimute de 078º 56’ 19”, confrontando com
a área de Cristiano dos Santos Mendes (CPF: 341.198.628-01 /RG:
40.195.154), até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita, e segue
numa linha reta de 7,00m, com azimute 168º 02’ 26”, confrontando com
o Prédio n° 100 da Rua Maria Augusta Vieira Muniz, até atingir o ponto
4; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 24,91m,
com azimute 258º 56’ 16”, confrontando com a área de Humberto Susano Mendes (CPF: 506.715.378-49 /RNE: W-611255-S-SE), até atingir
o ponto 1, início da presente descrição, perfazendo uma área total de
174,23m² (cento e setenta e quatro metros e vinte e três 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, a fluir após o prazo de 30 dias,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Caraguatatuba, 22 de março de 2019.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa REINALDO AUGUSTO DELFITTI, com sede a Rua
Engenheiro Joao Fonseca nº. 134, loja 2 - bairro: Centro em
Caraguatatuba/SP CEP: 11660-200, inscrito no CNPJ
19.651.787/0001-80 e I.E 254.101.057.119 COMUNICA O EXTRAVIO
do Alvará da Vigilância Sanitária, referente ao Processo nº 16386/2014
Licença nº 147/15.
Caraguatatuba, 08 de Abril de 2019.

Vendo terreno 1.000m² murado e aterrado c/projeto aprovado de 10 sobrados na
Rua Cristovão de Barros/ um quarteirão
VENDO Corsa 2.000/ 2 AL. quarto mobiliado
da Pizzaria Lunamar/ avaliado em
portas/ doctos 2019/ R$ incluso água e luz/ CenR$ 550.000,00 mas aceito contra oferta
7.000,00/ F: (12) 98215- tro/ p/ uma pessoa (12)
(12) 99660-2700 com Flávio
98153-0428/ 3882-3030
5177
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Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
DECRETO LEGISLATIVO Nº 407, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Senhor MÁRIO SÉRGIO
DOMINGUES, pelos relevantes serviços prestados ao Município.)
Autor: Ver. Fernando Augusto da Silva Ferreira
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO CARAGUATATUBENSE ao Ilustríssimo Senhor MÁRIO
SÉRGIO DOMINGUES, pelos relevantes serviços prestados ao Município;
Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente designada
pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
Art. 3º. – As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba própria
do orçamento do Legislativo.
Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
				

Gabinete da Presidência, 03 de abril de 2019.

				
Ver. Francisco Carlos Marcelino
						Presidente

Aluga-se 1 apartamentos de um
dormitório no bairro Pontal
Santa Marina próximo a pista. Sala
conjugada, uma suíte e banheiro com
instalações para máquina de lavar.
Possue uma vaga de garagem com
controle remoto, antena coletiva para
TV digital, porteiro eletrônico e
Wi-Fi - Fone: 98114-0022
com proprietário

Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2
fundo para represa.
R$ 30.000,00
aceito carro.
Fone: 974040022 e
997299981

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.

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

R$.175,00

ALUGO para até 2 adultos
sobradinho mobiliado em
Condomínio fechado c/ ar
condicionado. Prox. ao
Centro. Ligue 3882-1172
horário comercial
VD casa Jd Maristela 2
dor/ sala/ coz/ banh/ meio
lote/ escr. do terreno/ precisa reforma/ R$ 130 mil/
3888-4748/ 99607-1071

VD casa Jd. Aruan 2
dor/ s/1 suíte/ banh/ sala/
coz/ 3 vagas gar/ precisa pq reforma/ doc ok/
R$ 210 mil/ 3888-4748/
99607-1071

ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martim Sá
(12) 3882-1083/ 988420002/ 99672-0020

VD máquina detectora
de ouro/ prata e pedras
preciosas/ sem uso/ na
maleta/ R$ 2.500,00 (12)
98215-5177

ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
kiosk 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

- 11 -

Noroeste News - Classificados

Guia de Compras e Classificados

VD cond. 2 dor/ 2 banhs/
sala/ coz/ a.s./ 1 vaga gar/
doc ok/ ac. financ/ 100m
da praia/ c/piscina/ R$ 220
mil/ 3888-4748/ 996071071

VD meio lote P. Palmeiras lado praia R$ 45 mil
entrada/ saldo financ. c/
proprietário/ escr. debito
possessórios/ 3888-4748/
99607-1071

VD J. Gaivota R$ 370
mil 2 casas mesmo terreno/ separadas/ escr
def/ 490m² terreno/ ac.
carro/ sítio c/parte pgto
(12) 3883-9493

VD Cond. Martin Sá 2
dor. s/1 ste/ sl/ coz/ banh/
a.s./ 2 vagas gar/ pisc.
Peq/ 200m praia/ R$ 130
mil/ doc ok/ não ac. financ/
3888-4748/ 99607-1071

Oport. Terreno Chácaras Guanabara/ terreno
10x50/ R$ 100 mil/ ac.
contra oferta/ escr def. (11)
98215-8816/ 98472-3121
creci 55881

VD Golfinho terreno
300m² aterrado/ murado/
escr def/ rua calçada/
R$ 160 mil/ ac. proposta
(12) 3883-9493

Oport. Casa Chácaras
ALUGO casa 2 dorms/ Guanabara/ área 935m²/
garagem coberta/ Martim escr. def/ R$ 120 mil (11)
de Sá/ com Proprietário/ F: 98215-8816/ 98472-3121
(12) 99724-4474
creci 55881

VD Casa Nova Estrela
D’alva R$ 280 mil/ 2 dor.
s/1 suíte/ sala/ coz/ wc/
bar/ lugar p/ churrasq.
(12) 3883-9493

VENDE-SE uma casa
na Rua Pica-Pau n. 265/
Valor 160.000,00/ fone:
99629-7857
VD casa Jd. Palmeiras
3 dor/ sl/ coz/ 1 ste/ wc/
10x30/ R$ 250 mil/ ac.
contra-oferta (11) 982158816/ 98472-3121 creci
55881
Oport. terrenos Guararema/ Nova Parateí/
frente Dutra/ R$ 50 mil/
área 10x30/ posse/ imp.
ok/ (11) 98215-8816/
98472-3121 creci 55881

TALITA – Loira, magra, 25 anos,
bem branquinha, completa. Faço
tudo c/ carinho e sem pressa de
acabar. Local e motel.
(12) 99106-7728 (12) 98163-8999
ADRIANINHA – 19 anos, morena,
selvagem, carinhosa e caprichosa,
completinha. Faço coisas de outro
mundo. (12) 99106-7728
(12) 98163-8999
DEBORA – 19 anos, baixinha,
casada, carente, completa,
magrinha, bumbum empinadinho.
Aceito cartão. (12)99788-6507/
(12) 98267-1492

11 de abril de 2019

PATRICIA MESTIÇA – 21 anos,
mulherão, branquinha, completa,
solteira, fogosa, coxas grossas,
bumbunzão guloso. Aceito cartão.
(12)99788-6507/ (12) 98267-1492

MILENA – mulata a única,
19 anos, morena jambo,
linda, capa de revista,
modelo em SP, recém
chegada em Caraguá.
Aguardo vocês.
(12) 98146-5287
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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