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Aurimar e Prefeito 
inauguram reforma e 
ampliação da UBS do 

Morro do Algodão

12ª Paixão de Cristo em 
Caraguatatuba é acompanhada 

por milhares de pessoas 
Concessionária Tamoios 

tenta impedir manifestação 
 Barranco Alto ganha Centro de 

Educação Infantil integral 
Michelli Veneziani traz pela 

terceira vez os Jogos Regionais 
dos Idosos para São Sebastião

 O vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando 
Cuiu) esteve recentemente reunido com o Conselho Gestor da Santa 
Casa, Irmã Neusa (Diretora Geral), Tatiane (Diretora Administrativa), 
Drª Fernanda (Diretora Técnica) e a Assessora Soraya (Relações In-
stitucionais do IPMMI), para tratar da implantação da Lei 2445/2018, 
de sua autoria, que trata sobre o “TROCO AMIGO” em prol da Casa 
de Saúde Stella Maris. O programa visa fomentar a solidariedade dos 
munícipes com uma entidade de amparo social e sem fins lucrativos, 
engajando empresários e consumidores numa verdadeira corrente 
do bem em prol da Casa de Saúde Stella Maris. “Com esse projeto 
que criamos será possível fazer a diferença e garantir mais uma fonte 
de renda para a Santa Casa, através de um programa direto e trans-
parente, pois a cada doação, automaticamente será gerado um re-
gistro eletrônico no caixa registrador com o comprovante do valor já 
discriminado em sua nota fiscal. O projeto ainda prevê a criação de 
uma comissão fiscalizadora para garantir a lisura e transparência do 
programa”, explicou Fernando Cuiu.

Lei do “Troco Amigo” de Fernando Cuiu garantirá renda extra para 
Santa Casa
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Camara Municipal 
de Caraguatatuba

Carlinhos da Farmácia vai à Alesp 
reivindicar recursos para Caraguá
Além da suspensão da cobrança de pedágio, o vereador 

pediu pela área da saúde e a construção de um IML
No início deste mês, 

o Presidente da Câmara 
Municipal de Caragua-
tatuba, Francisco Carlos 
Marcelino (Carlinhos da 
Farmácia), visitou o Ga-
binete de Madureira, na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo, para fazer rei-
vindicações em favor dos 
munícipes de Caraguá.

Acompanhado do 
assessor jurídico do Legis-
lativo Municipal, Dr. Moa-
ci Licarião Neto, Carlinhos 
protocolou os ofícios e con-
versou com o Deputado Es-
tadual Alexander Muniz de 
Oliveira e com o Deputado 
Federal Antônio Cezar Cor-
reia Freire.

Através do oficio 
68 e 69/2019, Carlinhos da 
Farmácia solicitou o apoio 
dos Parlamentares para que 
seja instalado no Hospital 
Regional, que deverá ser 
inaugurado este ano, em 
Caraguatatuba, uma câma-
ra hiperbárica e a constru-
ção de um novo Instituto 
Médico Legal – IML, ao 
lado do prédio.

“Nossa intenção 
com essas reivindicações é 
buscar melhorias e o me-
lhor atendimento às deman-
das na área da saúde em 
nossa região e em especial 
ao nosso município. Sem-
pre estarei atento as neces-
sidades da população de 
Caraguá e não medirei es-

forços para colaborar, ain-
da mais quando se trata de 
saúde”, falou o Vereador.

Em seu documento, 
Carlinhos frisa a importân-
cia do trabalho de ambos 
os deputados para a região. 
“Fiz questão de vir no Ga-
binete de Madureira, pois 
aqui eu encontro pessoas 
sérias e comprometidas 
em lutar pelo Litoral Nor-
te. Acredito que teremos 
ótimas notícias em breve, 
referente a essa nossa luta”, 
disse.

Mais pedidos

O Presidente da Câ-
mara fez uma reivindicação 
para conquistar para o mu-
nicípio de Caraguatatuba 
duas vans tecnológicas para 
ajudar no processo de regu-
larização fundiária na cida-
de. “Se conseguirmos essas 
vans, será de grande valia 
para acelerar o trabalho 
de regularização fundiária 

em Caraguá. A tecnologia 
desses veículos é de suma 
importância, dando mais 
agilidade ao trabalho da 
prefeitura”, comentou Car-
linhos da Farmácia. Essa 
solicitação foi feita após 
pedido do Diretor da Secre-
taria de Habitação, Marcos 
Kinkas. 

Empenhado com a 
Frente Parlamentar do Lito-
ral Norte, Carlinhos da Far-
mácia não pode deixar de 
somar forças com os Depu-
tados para tentar a suspen-
são imediata da cobrança 
de pedágio da Tamoios.

“É um absurdo o que 
está acontecendo. A con-
cessionária não pode cobrar 
por algo que não terminou. 
Estamos lutando, junto com 
a Frente Parlamentar, para 
acabar com essa palha-
çada”, disse Carlinhos da 
Farmácia, que também pro-
tocolou um ofício, 65/2019, 
sobre o assunto.

Concessionária Tamoios tenta
 impedir manifestação 

Em um ato pouco de-
mocrático e de demonstração 
de força, a Concessionária 
Tamoios enviou à Associa-
ção Comercial de Caragua-
tatuba uma notificação judi-
cial na tentativa de impedir a 
realização de uma manifes-
tação pacífica, capitaneada 
pela entidade, no sentido de 
protestar contra as constantes 
interdições da rodovia, sem 
aviso prévio e sem que os 
usuários possam evitar pagar 
o pedágio retornando ao vale 
do Paraíba.

A Concessionária Ta-
moios deu entrada em uma 
ação na justiça no Fórum 
local em 10 de abril, tentan-
do impedir a realização da 
manifestação, que foi inde-
ferida na inicial pelo Juiz da 
3ª Vara, Gilberto Alaby Sou-
bihe no dia seguinte.

Face a demanda, o  
Presidente da OAB local, Fe-
lipe Tobias, foi a São Paulo, 
e no Conselho Seccional so-
licitou autorização para ajui-
zar demanda contra a empre-
sa responsável pela Rodovia 
dos Tamoios.  No pedido, o 
advogado informa que diante 
da conduta intransigente da 
Concessionária e dos repre-
sentantes do Estado, solicita 
a realização de perícia para 
constatação da real situação 
da serra.

Pediu ainda, a realiza-
ção de plano de contingência 
para identificação dos pontos 
mais sensíveis e a adoção de 
medidas preventivas e defi-
nitivas para evitar e solucio-
nar os deslizamentos, além 
da fixação de dispositivos 
de iluminação definitivos e 
em tamanho compatível, no 
início de cada trecho da ro-
dovia, antes de cada praça de 
pedágio, para permitir que o 
usuário possa adotar as me-
didas necessárias retornando 
sem pagar.

A manifestação foi  
realizada na manhã da últi-
ma segunda feira, na Base da 
Polícia Rodoviária Estadu-
al – Bop 99/2 – na Rodovia 
dos Tamoios – SP-99 – pela 
Sociedade Civil Organizada, 
que pediu respeito por parte 
da Concessionária que ge-
rencia a rodovia, bem como 
resultados imediatos contra 
as constantes interdições 
em caso de chuva. O evento 
durou cerca de 80 minutos e 

não houve registro de ocor-
rências.

Participaram da ma-
nifestação o Vereador Tato 
Aguilar; o Vice-prefeito, 
Eugênio de Campos Junior; 
o Presidente da Associação 
Comercial de Caraguatatu-
ba, Sávio Luiz dos Santos; a 
presidente da Associação dos 
Quiosqueiros, Margarida Jo-
sefa Fernandes; o presidente 
da Associação dos Hotéis 
e Pousadas, bem como co-
merciantes e profissionais 
liberais. 

Sávio Luiz dos San-
tos, presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Caraguatatuba (ACE), disse 
que a entidade está cumprin-
do seu papel de representar o 
comerciante local, que tem 
acumulado prejuízos incal-
culáveis face às constantes 
interdições e que está pen-
sando para frente. “Estamos 
procurando evitar problemas 
para que a próxima tempora-
da possa ser boa para todos”.

Outros manifestantes 
pediram uma solução para o 
problema, bem como ações 
reparatórias para quando 
houver a interdição. Foi so-
licitado a isenção das duas 
praças de Pedágio toda vez 
que a Rodovia for interdita-
da, bem como o pagamento 
das despesas dos moradores 
de Caraguá que sofrerem 
prejuízo durante o fecha-
mento do trecho de serra.

Foto Pedro Montemor
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Após conseguir a construção da 
UBS no Morro do Algodão, o Verea-
dor Aurimar Mansano celebrou na úl-
tima semana a conquista da reforma e 
ampliação da mesma. Essa é uma luta 
antiga do Parlamentar, que desde 2016 
cobra pela realização da obra.

Aurimar Mansano agradeceu o 
Prefeito Aguilar Junior por ter aten-
dido sua reivindicação e ressalta que 
a reforma e a ampliação foram feitas 
apenas com verba municipal. “Para-
béns ao nosso Prefeito e a sua equipe 
por ter atendido a nossa luta que vem 
de anos. Cobrei muito para trazer a 

Rio Juqueriquerê, a instalação e subs-
tituição 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; cons-
trução da quadra poliesportiva; entre 
outras obras e espaços para a comuni-
dade. O Vereador segue lutando pela 
construção do CRAS no bairro e parte 
do recapeamento da Av. Guilherme de 
Almeida.

12ª Paixão de Cristo em Caraguatatuba é acompanhada 
por milhares de pessoas 

A 12ª Paixão de Cristo apresentada na 
última sexta-feira (19), na Praça da Cultura, 
em Caraguatatuba, foi acompanhada por cer-
ca de 100 mil pessoas, mais que o triplo do 
ano anterior.

Nesta edição, além dos mais de 25 
mil expectadores que estiveram pessoalmen-
te no local do espetáculo, em torno de 28 mil 
acompanharam pelo facebook da Fundacc 
– Fundação Educacional e Cultural de Cara-
guatatuba e mais de 45 mil tiveram o privilé-
gio de assistir a transmissão ao vivo pela TV 
em 29 cidades.

Este é considerado o maior público 
dos 12 anos de apresentação. Quem esteve 
na praça, como a dona de casa Maria Julia 
Bernardes, 45 anos, chegou cedo para pegar 
um bom lugar. “Já acompanho há vários anos 
e está cada vez mais bonito e emocionante”.

Julio Ribeiro Silva, 37 anos, preferiu 
acompanhar da arquibancada com os filhos 
Junior, 9, e Hanna Luíza, 7, para ficar melhor 
acomodado. “Com criança fica melhor e dá 
para assistir tranquilamente”.

Como sempre, a emoção tomou conta 
dos que assistiram ao espetáculo na praça e 

mesmo pela rede social como 
Rafael Stefanin Alemão que 
escreveu: “foi por vc, por nós, 
por amor, mesmo sabendo que 
tds não iriam amar de volta”. 
Carolina Merlin também dei-
xou sua mensagem: “foi julga-
do e condenado sem ter culpa. 
E mesmo assim pregou o amor 
e o perdão”. Eliane Ropero foi 
mais além: “Meu Deus quanto 
amor por nós”.

Foram quase duas ho-
ras de espetáculo que trouxe 
cenas novas como a de João 
Batista, interpretado pelo 

prefeito Aguilar Ju-
nior, batizando Jesus 
Cristo. Os anjos que 
fizeram uma coreo-
grafia espetacular no 
momento que Maria 
chora por seu filho. 
Ainda teve a presen-
ça do ator Fábio Villa 
Verde, no papel de 
Heródes, que arran-
cou aplausos dos ex-
pectadores.

Após a en-
cenação, os elogios 
para o espetáculo que, segundo ele, não 
deixou nada a comparar com as megaprodu-
ções. “Não tem diferença. É muito amor e 
paixão envolvidos”.

Emocionado, o diretor do espetáculo 
e coordenador de Teatro da Fundacc, Heron 
Carrillo, destacou a alegria da conclusão do 
trabalho tanto do público como da galera que 
participou. “São pessoas que vem por conta 
própria, são mais de 32- participantes e só 
de povo tivemos cerca de 250 participantes 
e nossos voluntários devolvem essa alegria, 
esse amor para quem está assistindo”.

A emoção também tomou conta da 

presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, 
que fez questão de agradecer a todos os fun-
cionários, atores e secretarias envolvidas 
para que o espetáculo pudesse mais uma vez 
emocionar e lembrar o mais importante: “o 
amor de Jesus Cristo por todos nós”.

Ela fez a produção geral do espetá-
culo e destacou que “só Jesus para abençoar 
tudo que fizemos hoje”. Ainda conforme ela, 
houve dedicação total da equipe que desde 
dezembro iniciou os trabalhos para que a 
apresentação saísse o mais perfeita possível. 
“Trouxemos novos figurinos, mais danças 
e brilho e ano que vem teremos muito mais 
novidades”.

Aurimar e Prefeito inauguram reforma e ampliação da UBS do Morro do Algodão
reforma e a ampliação dessa UBS que 
atende tanta gente do bairro e de co-
munidades vizinhas. Foi um dia espe-
cial para todos nós. Consegui que fosse 
construída e, agora, reformada e am-
pliada”, disse.

Através do ofício 31/2019, o Ve-
reador questionou os custos. Em res-
posta, por meio do ofício 172/2019, o 
Poder Executivo diz que a obra custou 
R$ 548.781,67 e que a verba foi inteira-
mente municipal, sem nenhuma emen-
da parlamentar de deputados do Estado 
ou Federal.

Desde 2016, Aurimar 
luta pela realização dessa obra. 
Em 2016 ele teve aprovado o 
requerimento 28/2016, solici-
tando informações para a re-
forma e ampliação. No ano de 
2017 enviou ao Poder Executi-
vo o ofício 49/2019 e em 2018 
o ofício 57/2018.

“Não cansamos de lutar 
pela comunidade do Morro do 
Algodão. Tenho um carinho 

especial por esse bair-
ro tão populoso e que 
merece toda a nossa 
atenção. Valeu a pena 
toda a luta e cobranças. 
No aniversário de Ca-
raguá, todos os muníci-
pes foram presenteados 
com essa grande obra”, 
falou Aurimar. 

A unidade rece-
beu sala de almoxarifa-
do, copa, sala administrativa, banheiros 
e espaço dos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS’s). Além disso, houve am-
pliação da recepção, novos consultó-
rios, ampliação da sala de odontologia 
e reforma da farmácia.

A Prefeitura contratou ainda uma 
cobertura para abrigo dos moradores e 
pacientes que buscam atendimento no 
local. A estrutura fica na entrada da 
UBS e era uma das antigas reivindica-
ções.

Para o Morro do Algodão, Auri-
mar já conquistou: píeres as margens do 
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São Sebastião promove Festa da 
Alegria neste sábado na Praça do Coreto

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria da Pessoa com Defi-
ciência e Idoso, realizará no 
próximo sábado (30/03), na 
Praça do Coreto, a Festa da 
Alegria, a partir das 16h.

O evento é voltado 
para pacientes dos Centros 
de Reabilitação, em conjunto 
com a Secretaria da Pessoa 
com Deficiência e do Idoso 
(SEPEDI), os idosos do Lar 
Vicentino, alunos da APAE e 
pacientes do Centro de Aten-

ção Psicossocial (CAPS). A 
festa também contará com a 
presença das pessoas assisti-
das pelo EAPI da Secretaria 
da Educação, conselho da 
PcD e Faculti.

A ação tem como 
objetivo proporcionar mo-
mentos de diversão para os 
pacientes e seus familiares. 
De acordo com a SEPEDI, 
a festa contará com diver-
sas atrações musicais como 
a Banda Fênix, que abrirá o 
evento com muita música a 
celebração.

T a m b é m 
haverá apresenta-
ções de dança do 
ventre, e muito 
samba com a es-
cola Campeã do 
carnaval 2019 de 
São Sebastião, 
Acadêmicos do 
São Francisco. A 
festa contará com 

carrinhos de pipoca e algo-
dão doce, brincadeiras e pin-
tura no rosto.

“Nosso objetivo é 

sempre incentivar e promo-
ver a participação social da 
PcD na nossa cidade, dando 
possibilidades de inclusão 
também no lazer. Proporcio-
nando também a integração 
entre as pessoas com defici-
ência, familiares e socieda-
de, num momento festivo e 
inclusivo, uma vez que mui-
tas PcD, mediante barreiras, 
quase não saem de casa ou 
participam de atividades de 
lazer, culturais e artísticas”, 
contou a diretora de politicas 
públicas, Juliana Coelho.

Michelli Veneziani traz pela terceira vez 
consecutiva os Jogos Regionais dos 

Idosos para São Sebastião
O Fundo Social de 

São Sebastião pela terceira 
vez consecutiva está trazen-
do para o município mais 
uma edição dos Jogos Re-
gionais dos Idosos (JORI). 
Neste ano o evento acontece 
entre os dias 30 de abril e 5 
de maio. A abertura oficial, 
vai ser no dia 1º de maio, às 
13h, na Arena Esportiva que 
está sendo montada na Rua 
da Praia, região Central.

Além da programa-
ção esportiva, serão realiza-
das atividades culturais com 
destaque para o baile de bo-
as-vindas às delegações, no 
dia 1º de maio, às 21h, com 
a Banda Magia, na Arena Es-
portiva da Rua da Praia. 

 Já no dia 2 a animação do 
baile fica por conta da Banda 
Alpha. No dia 3 é a vez da 
dupla Leandro e Nereu. No 
dia 4 a Banda Essencial que 
vai comandar o baile de en-
cerramento. 

De acordo com o 
Fundo Social, são esperados 
nesta vigésima terceira edi-
ção cerca de 3 mil atletas, de 
40 municípios, do Vale do 
Paraíba, Serra da Mantiquei-

ra, Alto Tietê, Cone Leste 
Paulista e Litoral Norte. Eles 
irão competir em 14 modali-
dades: bocha, malha, damas, 
vôlei adaptado, xadrez, atle-
tismo, buraco, truco, dança 
de salão, dominó, natação, 

tênis, tênis de mesa e xadrez.
Para a primeira-dama 

e presidente do Fundo So-
cial, Michelli Veneziani, é 
uma grande honra receber 
mais uma vez o Jori em São 
Sebastião. “Trabalhamos 
bastante para que a recepção 
dos idosos em nossa cidade 
seja uma experiência mara-
vilhosa”, disse.

Michelli ressaltou 

ainda que está bastante con-
fiante e torcendo bastante 
pelo sucesso da delegação de 
São Sebastião, que nos Jo-
gos deste ano conta com 80 
atletas. “Eles estão treinando 
muito, toda segunda-feira, 
das 8h às 17h, no Tebar Praia 
Clube”, disse.

O Fundo Social de-
senvolve o programa Mais 
Vida, que garante um dia 
inteiro de exercícios físicos, 
para mais de 200 idosos. 
“Nossos atletas estão inseri-
dos neste programa que tem 
como objetivo promover a 
integração na sociedade, por 
meio de atividades físicas, 
fortalecendo o respeito das 
demais gerações, sensibili-
zando a sociedade para no-
vas formas de participação 
da pessoa idosa, com muita 
festa e alegria”, reforçou.

“Esta terceira edição 
do Jori em nossa cidade foi 
idealizada com muito amor 
e alegria para que todos 
possam desfrutar e aprovei-
tar aqui com a gente. Cada 
momento será único e ficará 
gravado em nossos corações 
para sempre. Serão quatro 
dias especiais, de muita gar-
ra e superação ”, concluiu 
Michelli.
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com churrasco e 
muito pagode o 

meu amigo 
Moisa 

comemorou 
31 anos. 

Parabéns e 
muitas 

Felicidades!!!

 Barranco Alto ganha Centro de Educação 
Infantil integral para 100 crianças

Integrando as come-
morações de 162 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa da cidade, a Prefei-
tura de Caraguatatuba promo-
veu no último sábado (20/04), 
a entrega do Centro de Educa-
ção Infantil (CEI) do Barranco 
Alto, na região Sul da cidade. 
Esse é o terceiro CEI inaugu-
rado somente nesta gestão.

Com investimento de 
aproximadamente R$ 720 mil, 
a unidade escolar tem sala 
administrativa, secretaria, sa-
nitários, refeitório, cozinha, 
espaço de recreação, fraldário 
e lactário. São quatro salas de 
aula, Berçário I e II e Maternal 
I e II, que atenderão 100 crian-
ças em período integral.

As matrículas já serão 
efetuadas a partir da próxima 
semana e serão priorizadas 
as crianças que estão na fila 
de espera do CEI João Lino 
da Cruz (Barranco Alto) e do 
CEI/EMEI Profª Thereza Ya-
nesse Schmidt Cardozo (Porto 
Novo).

Diversas autoridades e 
munícipes participaram da ce-
rimônia. A emoção tomou con-

ta dos presentes, pois o CEI 
recebeu o nome da Professora 
Elisa Butschkau.

“A gente sempre fala 
em anjos e tenho certeza que 
a Professora Elisa é um anjo. 
A unidade escolar tem o per-
fil da professora e foi entregue 
para a comunidade com mui-
to carinho. Quem conhecia 
esse espaço viu como ficou. 
Não podíamos esquecer o va-
lor sentimental que este pré-
dio tinha. Estou muito feliz 
que agora será usado por 100 
crianças da comunidade”, des-
taca o prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior.

Ele aproveitou a opor-
tunidade para informar que 
desde 2017 a Prefeitura de 
Caraguatatuba já entregou três 
CEI’s/EMEI’s e uma EMEF.

“Vem aí mais 2.086 
vagas com a EMEF Jetuba 
(600 crianças), CEI/EMEI 
Golfinhos (346 crianças), 
CEI/EMEI Pegorelli (240 
crianças), CEI Tabatinga (50 
crianças), CEI/EMEI Traves-
são (250 crianças) e EMEF 
Travessão (600 crianças). 
Nossa missão enquanto gestor 
é oferecer vagas em creches e 
escolas para nossas crianças”, 
ressalta.

Aurimar, Tato Aguilar e Prefeito 
inauguram creche no Barranco Alto
O Vereador Aurimar Mansa-

no, sempre atento as necessidades 
dos moradores de Caraguatatuba, 
conquistou recentemente um Centro 
de Educação Infantil integral para o 
Barranco Alto, que atenderá cerca de 
100 crianças. Tato Aguilar também 
contribuiu com essa conquista para o 
bairro.

Há muitos anos os Parlamen-
tares vêm cobrando pela construção 
dessa creche para atender a comuni-
dade. “É muito gratificante ter um traba-
lho reconhecido. Quando eu soube que 
minha luta tinha sido atendida, fiquei 
muito contente. Compartilho dessa alegria 
com o vereador Tato Aguilar que também 
não mediu esforços para cobrar as autori-
dades para a realização dessa obra. E, cla-
ro, não posso esquecer do Prefeito Aguilar 
Junior, que nos atendeu e inaugura agora 
esse Centro de Educação Infantil que aten-
derá mais de 100 crianças”, falou Aurimar.

Com investimento de aproximada-
mente R$ 720 mil, a unidade escolar tem 
sala administrativa, secretaria, sanitários, 
refeitório, cozinha, espaço de recreação, 
fraldário e lactário. São quatro salas de 

aula, Berçário I e II e Maternal I e II.
As matrículas serão efetuadas a 

partir da próxima semana e serão priori-
zadas as crianças que estão na fila de es-
pera do CEI João Lino da Cruz (Barranco 
Alto) e do CEI/EMEI Profª Thereza Ya-
nesse Schmidt Cardozo (Porto Novo).

“Caraguatatuba vem crescendo a 
passos largos e nós precisamos acompa-
nhar esse crescimento para atender a de-
manda. São centenas de famílias que po-
derão sair mais tranquilas para trabalhar e 
deixar seus filhos em período integral na 
escola. Essa, sem dúvida, é uma das con-
quistas mais especiais que tivemos nos 
últimos anos”, finalizou Aurimar.
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Caraguatatuba comemora 162 
com festa no céu

O céu de Caraguata-
tuba ficou ainda mais colo-
rido no final de semana de 
aniversário da cidade (20 
e 21/04). O município fes-
tejou 162 anos com cores e 
muita adrenalina nos altos, 
no Festival de Voo Livre. A 
festa nos ares também foi 
em homenagem ao professor 
Auracy Mansano, que fale-
ceu no dia 03 de abril, aos 83 
anos.

nas categorias asa delta e pa-
rapente. O objetivo do festi-
val foi expandir o público do 
voo livre, tornando Caragua-
tatuba uma cidade cada vez 
mais referência no esporte.

Segundo o presidente 
da ACVL, a pista é adequa-
da para ótimos voos durante 
todo o ano, devido ao mi-
croclima de Caraguatatuba. 
“Este clima que temos na 
praia favorece voos durante 
todo o ano. O evento foi uma 
ótima oportunidade para 
munícipes e turistas obser-
varem apresentações aéreas 
incríveis e diferenciadas”, 
ressalta.

O presidente tam-
bém relata que desde janeiro 
de 2019, a pista conta com 
Notam – Notice To Airmen 
(Aviso Aos Aeronavegan-
tes), que alerta aos pilotos 
de avião e helicóptero que 
sobrevoam o município que 
a cidade conta com uma pis-
ta de voo livre. “Isto é de ex-
trema importância para que 
haja uma segurança maior 

O evento foi uma 
realização do piloto Carlos 
Eduardo Tosetto, com apoio 
da  Associação Caraguatatu-
ba de Voo Livre (ACVL), em 
parceria com a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria de Esportes e Re-
creação.

Os saltos foram re-
alizados na pista de voo li-
vre, no Morro Santo Antô-
nio, com pouso na Praia do 
Centro. Mais de 80 pilotos 
de diversas regiões do país 
participaram do espetáculo 

aos praticantes de voo livre 
de Caraguatatuba, pois este 
alerta faz com que os pilotos 
que passem por aqui mudem 
a rota para evitar colisões”, 
explica.

Agora, a cidade tam-
bém conta com seguro de 
vida, em convênio com a 
Porto Seguro. “O piloto 
paga, a partir de agora, uma 
taxa de R$ 10,00 para ter 
esta seguridade. Este seguro 
é obrigatório em voos duplos 
instrucionais”, relata o presi-
dente.

Caraguatatuba possui 
um ponto de voo livre mui-
to procurado por contem-
plar algumas das mais belas 
praias do Brasil. Os voos de 
asa-delta e parapente são co-
ordenados pela ACVL. Con-
tatos podem ser feitos por 
meio do email eduardotoset-
to@yahoo.com.br ou pelo te-
lefone (11) 958-432686.

Resultados:

Asa Delta:
1º lugar: Denilson Oliveira
2º lugar: Bruno Andrade Al-
ves
3º lugar: Aurélio Feliciano 
Martins

Paraglider:
1º lugar: Cláudio Saviano
2º lugar:Samuel Oliveira 
Monteiro
3º lugar: Maciel Macedo 
Meireles

Espetáculo “A Paixão de Cristo” reúne 
fiéis na Praça do Coreto em São Sebastião

A Praça do Coreto, 
de São Sebastião, reuniu na 
noite desta Sexta-Feira Santa 
(19), milhares de católicos 
e simpatizantes durante a 
apresentação do espetáculo 
teatral “A Paixão de Cristo”, 
em encenação que descreveu 
o sofrimento, morte e ressur-
reição de Jesus.

Realizada pela Igre-
ja Matriz, em parceria com 
a Prefeitura Municipal, por 
meio da Fundação Educa-
cional e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass), a ce-
lebração foi marcada por fé 
e emoção. A montagem do 
espetáculo levou um mês e 
meio de preparação e contou 
com a colaboração de apro-
ximadamente 120 pessoas, 
entre elenco e equipe de 
apoio.

Segundo o padre Eli-
mar de Azevedo, pároco da 
Matriz, o evento vem cres-
cendo ano a ano. “O públi-
co tem sido cada vez maior 
e isso nos da a oportunidade 
de celebrar não apenas com a 

liturgia, mas também mergu-
lhar no mistério de maneira 
teatral, como se nós fizésse-
mos parte dos acontecimen-
tos”, disse o reverendo. 

A peça, formada por 
grupos de jovens da paróquia 
e comunidade local, contou 
com a direção de Carlos Pall-
mer. “Este ano, inovamos 
com a inclusão dos cânticos, 
inclusive com a interpreta-
ção da música ‘Porque Ele 
Vive’, cantada por um coral, 
o que foi algo mais intimis-
ta”, explica.

A apresentação, 
durou cerca de uma hora 
e meia e comoveu fiéis 
como a aposentada, Nil-
de Furtado, de 67 anos. 
“Eu achei maravilhoso. 
Foi tudo muito original 
e bem apresentado pela 

juventude. Pude ver muitos 
deles chorando e se emocio-
nando assim como eu”, con-
tou.

Procissão do 
Senhor Morto

Na procissão do Se-
nhor Morto, horas antes, 
após a Celebração da Pai-
xão do Senhor, cerca de 300 
devotos tomaram as ruas e 
seguiram em procissão no 
entorno da Igreja Matriz, 
para relembrar os últimos 
momentos de Cristo até a 
crucificação. A celebração 
é realizada por católicos de 
todo mundo. Para dar ainda 
mais emoção, o cortejo foi 
acompanhado pela Banda 
Municipal “Maestro Manoel 
Ladislau de Mattos, execu-
tando um repertório sacro de 
marchas fúnebres.
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ALUGO casa c/sala/ 
dor/ coz/ banh/ área e 
gar/ frente pista/ próx 
rodoviária e Shibata/ R$ 
900,00/ Tratar Telefone 
3882-3022

VENDO TERRENO 
300m²/ bairro Tarumãs/ 
def./ R$ 95.000,00/Tratar  
telefone: 3882-3022

ALUGO casa 2 dorms/ 
garagem coberta/  Martim 
de Sá/ com Proprietário/ 
F: (12) 99724-4474

VD casa Porto Novo, 
dois dorm/ 3 vagas/ 500m 
da praia/ 50m da pista/ 
dctos ok/ aceita financ/ 
R$ 230.000 Zap 99622-
9797 c/Jorge

VD lote no Golfinho/ mu-
rado e aterrado/ 250m²/ 
av. principal bloquetada/ 
escritura/ R$ 85.000 zap 
99622-9797 c/Jorge

VD casa Jd. Palmeiras 
3 dor/ sl/ coz/ 1 ste/ wc/ 
10x30/ R$ 250 mil/ ac. 
contra-oferta (11) 98215-
8816/ 98472-3121 creci 
55881

Oport. terrenos Guara-
rema/ Nova Parateí/ 
frente Dutra/ R$ 50 mil/ 
área 10x30/ posse/ imp. 
ok/ (11) 98215-8816/ 
98472-3121 creci 55881

Oport. Terreno Chá-
caras Guanabara/ terreno 
10x50/ R$ 100 mil/ ac. 
contra oferta/ escr def. 
(11) 98215-8816/ 98472-
3121 creci 55881
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ALUGO kitnet mobili-
ada/ 1 vaga auto/ fixo ou 
temporada/ Martim Sá 
(12) 3882-1083/ 98842-
0002/ 99672-0020

Oport. Casa Chácaras 
Guanabara/ área 935m²/ 
escr. def/ R$ 120 mil (11) 
98215-8816/ 98472-3121 
creci 55881

Alugo sítio 3 dor/ sala/ 
coz/ varanda gde/ muito 
verde/ água natural/ 
bairro Serraria/ lindo R$ 
1.200,00/ 98178-8445

VENDO terreno / vista 
do mar Martim de Sá/ 
318m² / R$ 150 mil. Tratar 
Fone: 98250-9447
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ALUGA-SE Galpão 
comercial no Porto Novo, 

próximo a Ponte 
R$ 1500,00+ IPTU. Rua 
Placidina Ferreira dos 

Santos, 395. 
Fone: 3883-2665 e 
98127-1333 whats

Oportunidade, imperdível.
Casa próximo ao Camaroeiro, 3 
dorm., construção com 6 anos, 
moradores locais, preço abaixo 
do mercado: R$ 380.000,00 aceita 
50% e saldo em  imóvel ou facilita 
direto com  proprietário. Tratar 12 

99622-9797zap
Jorge Nunes

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

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

kiosk do Zequinha, a partir de 
R$900,00 1 dorm, sala, coz., área 
de   serviço. (água, IPTU e 
condomínio incluso), piscina 

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

1º Vara Civel 1º Vara Civel
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003580-41.2017.8.26.0126
 
O MM Juiz de Direito da  1º Vara Civel, do Foro de Caraguatatuba, Esta-
do de São Paulo, Dr. Ayrton Vidolin Marques Junior, na forma da Lei, etc.
EDITAL DE CITAÇÃO DOS EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, 
INCERTOS E NÃO SABIDOS, PROPRIETÁRIOS, POSSUIDORES E 
CONFINANTES, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, PROC. Nº 1003580-
41.2017.8.26.0126
O DOUTOR Ayrton Vidolin Marques Júnior, M. JUIZ DE DIREITO da 1º 
Vara Judicial da Comarca de Caraguatatuba/SP, na forma da Lei, etc., 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento ti-
verem, que por este Juízo e 1º Cartório se processam os termos da Ação 
de Usucapião PROCESSO Nº 1003580-41.2017.8.26.0126, promovido 
por MARIA JOSÉ BERBEL, através da qual objetiva por r. sentença, 
a declaração de domínio do imóvel localizado nesta cidade do imóvel 
situado na Rua Manoel Telles Barreto, Bairro Porto Novo, Caraguata-
tuba/SP, Lote 07 da Quadra 102, identificado na Municipalidade local 
sob Id. nº 07.228-025, assim descrito e confrontados: Inicia a descrição 
deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.380.952,004m e E 
455.348,942m; deste, segue confrontando com a rua Manoel Telles 
Barreto, com o seguinte azimute e distância: 179º33’03” e 10,10m até 
o vértice 2, de coordenadas N 7.380.941,897m e E 455.349,021m; 
deste, segue confrontando com Isaias Pinto Barbosa, com o seguinte 
azimute e distância 269º50’12” e 21,10m até o vértice 3, de coordena-
das N 7.380.941,837m e E 455.327,924m; deste, segue confrontando 
com Adotivo Teodoro de Resende, com o seguinte azimute e distância: 
0º02’18” e 10,00m até o vértice 4, de coordenadas N 7.380.951,847m 
e E455.327,930m; deste, segue confrontando com José Esteves Ortiz, 
com o seguinte azimute e distância: 89º34’16” e 21,00m até o vértice 
1, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando uma área de 
211,77m² e 62,23m de perímetro. Assim sendo, expediu-se este edital, 
pelo qual ficam os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, inclusive os confrontantes acima mencionados bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, CITADOS para, no prazo legal de 15 
(quinze) dias contados a partir do decurso do prazo do presente edital, 
venham, querendo, apresentar contestação, sob pena de serem consid-
erados verdadeiros os fatos alegados pelos promoventes, (art. 285, 2º 
parte e 319, ambos do Código de Processo Civil). O presente edital será 
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais, dado e passado nesta 
cidade de Caraguatatuba, 23 de março de 2018. 

Caraguatatuba, 22/04/2019
Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária que 
ocorrerá aos 07/05/2019 às 18hrs na Associação Comercial de 
Caraguatatuba, à Rua Engenheiro João Fonseca, 484, Cen-
tro, Caraguatatuba, SP. A Diretoria da AQC, convoca todos os 
Quiosqueiros e Associados da Associação dos Quiosques de 
Caraguatatuba, por meio deste edital, para o comparecimento 
à Assembléia que terá início às 18hrs, com segunda chamada 
às 18:30hs, oportunidade que será aberto os trabalhos indepen-
dente do número de associados presentes, cuja pauta em dis-
cussão  será: 1) a prestação de contas referente exercícios 2018 
nos termos de seu estatuto; 2) esclarecimentos e orientações 
sobre o RIP, SPU, alvará de funcionamento e   licença 2019 entre 
outros temas relacionados;  3) adequação de temas voltados ao 
regimento interno da AQC. Para que surtam os regulares efeitos 
de direito, publica-se o presente edital de convocação. Margarida 
Josefa Fernandes – Diretora Presidente da AQC, Marcio Rosa 
dos Santos – Diretor Tesoureiro. 

Pouso Frio, Chácara com 
5.000,00 m² 

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

Fone: 974040022 e 
997299981

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CEEPAM – “Centro Educacional e Ecológico de Proteção Ambi-
ental” convocam á Assembléia Geral Extraordinária para Eleição da 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal. Sendo a 1ª chamada as 14:00hrs 
e a 2ª chamada as 14:30hrs do dia 11/05/2019 no Sítio do Jacú – Al-
ameda Tabatinga 900 – Bairro Tabatinga – Caraguatatuba-SP.
Caraguatatuba, 23 de Abril de 2019.

BERNARD LEDUC
Presidente

VENDE Lote Mas-
saguaçu 298m²/ mu-
rado e aterrado / Valor 
R$ 170.000,00 /Tratar  
98117-2208

VENDO Vivace bran-
co/ básico/ flex/ calha/ 
filmado/ km 60.000/ 
R$ 19.000,00/ doc ok/ 
98200-9480

VENDO Corsa 2.000/ 2 
portas/ doctos 2019/ R$ 
7.000,00/ F: (12) 98215-
5177

VD máquina detec-
tora de ouro/ prata e pe-
dras preciosas/ sem uso/ 
na maleta/ R$ 2.500,00 
Tratar Telefone (12) 
98215-5177

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
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