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Triatleta de Caraguá se destaca 
no 70.3 IRONMAN e garante 

vaga para o Mundial
Claro une fibra e 4G para trazer 
oferta completa de serviços a 

Caraguatatuba

São Sebastião apresenta 
novo Plano Municipal de 

Assistência Social

Prefeito de Ilhabela é afastado 
do cargo pela Polícia Federal



 - 02 -Noroeste News 16 de maio de 2019

Intercâmbio pelo mundo 
5 instituições que oferecem bolsas para brasileiros

De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Claro une fibra e 4G para trazer oferta 
completa de serviços a Caraguatatuba

 Pacote engloba serviços como ultra banda larga e 
TV com fibra NET, além da rede 4G na telefonia móvel
A partir de agora, os 

moradores de Caraguatatuba 
podem usufruir de todos os 
serviços oferecidos pela Cla-
ro. Acaba de chegar à cidade 
a ultra banda larga e TV com 
fibra NET, além dos serviços 
móveis 4G e de telefonia, já 
disponíveis no município. 
Tudo isso com uma rede no-
vinha de última geração em 
fibra ótica e conexões a partir 
de 120 Mega até 500 Mega, 
levando a melhor qualidade 
de sinal, com alta performan-
ce, até a casa do cliente.

 O grande diferen-
cial de ter todo o portfólio 
de serviços é a possibilidade 
de combinar todas as ofertas. 
“Quem contrata todos os pro-
dutos ganha mais vantagens. 
Leva o dobro da internet, em 
casa e no celular, descon-
tos exclusivos na compra do 
smartphone e pode assistir 
ao melhor conteúdo, quando 
e onde desejar. E, agora, os 
moradores de Caraguatatuba 
já podem aproveitar todas 
as vantagens. Além disso, o 
atendimento é unificado e a 
fatura, integrada”, comenta 
Marcio Carvalho, diretor de 
Marketing da Claro Brasil.

 A Claro tem investi-
do fortemente não somente 
na ampliação dos serviços, 
mas também na oferta, in-
fraestrutura e na qualidade 
de atendimento, com foco na 
convergência e sinergia entre 
os produtos. Prova dos esfor-
ços, são os últimos resultados 
da pesquisa de satisfação da 
Anatel, realizada junto aos 
usuários de telecomunica-
ções. A companhia teve ex-
celente desempenho entre as 
operadoras de abrangência 
nacional. A marca lidera em 
satisfação nos serviços mo-
veis (pré e pós) e residenciais 
(TV por assinatura, banda lar-
ga e telefonia fixa).

 
ULTRA BANDA LARGA

 A Claro foi pioneira 
na oferta de ultra velocida-
des com a banda larga NET, 
permitindo que seus usuários 
conectem vários dispositivos 
à internet, sem perder quali-
dade de sinal e performance. 

Esse diferencial faz com que 
a operadora seja líder no mer-
cado de banda larga no Bra-
sil. Em 2018, cresceu mais 
de 110% no segmento, adi-
cionando mais de 2,1 milhões 
de clientes com velocidades 
acima de 34Mbps.  

 Os clientes que op-
tam pela banda larga também 
contam com uma solução de 
Wi-Fi de última geração, o 
Wi-Fi Plus, disponível em to-
das as velocidades, sem custo 
adicional. Com ele, o assi-
nante tem duas redes de Wi-
-Fi disponíveis, a 2,4 GHz e a 
5GHz. Basta selecionar a que 
melhor atende ao perfil de 
utilização. Mais informações 
sobre o Wi-Fi Plus podem ser 
encontradas em https://www.
net.com.br/wifi-plus.

  
TV POR ASSINATURA

 A Claro oferece uma 
das mais completas progra-
mações do mercado com a 
TV com fibra com a melhor 
qualidade e performance. 
Atualmente, a operadora com 
pacotes até 263 canais e soma 
mais de 125 opções em alta 
definição, de acordo com o 
pacote.

  
NOW

 O NOW - maior pla-
taforma de entretenimento on 
demand da América Latina - 
é um dos grandes diferenciais 
para os clientes. Quem opta 
por assinar um dos planos de 
TV também pode assistir o 
conteúdo dos canais do pa-
cote na plataforma e, assim, 
customizar sua programação. 
Além de acessar on demand, 
há a possibilidade de trans-
formar o smartphone em uma 
televisão de bolso, com os 64 
canais ao vivo no NOW. 

 
 REDE MÓVEL
  Diversos institutos 

de medição aferiram a in-
ternet da Claro como a mais 
rápida do país e uma das que 
mais cresce em cobertura 4G 
– presente em 2.136 cidades 
do país, como em Caraguata-
tuba. 

 Além disso, os clien-
tes com plano pós-pago da 
operadora já contam com o 
Extraplay, uma franquia de 
dados exclusiva e que permi-
te aproveitar filmes e séries 
no NOW, com mais conforto 
no uso da sua internet móvel. 
O Extraplay dobra a quanti-
dade de dados do plano, para 
uso exclusivo nos aplicati-
vos de streaming de vídeo 
compatíveis com a funcio-
nalidade, incluindo o próprio 
NOW, YouTube, Claro Video 
e Netflix.

 
A Claro tem investi-

do significativamente em sua 
infraestrutura de rede móvel, 
que passa pelo maior progra-
ma de expansão de cobertura 
e modernização em andamen-
to no país, trazendo de forma 
pioneira o 4.5G – tecnologia 
até 10 vezes mais rápida que 
o 4G convencional – em 993 
cidades brasileiras.

 
TELEFONIA
 
Em telefonia resi-

dencial, a operadora oferece 
planos econômicos que per-
mitem ao cliente falar com 
quem quiser e de forma ili-
mitada. Com um preço fixo 
mensal e usando o 21 antes 
do código de área, é possível 
falar de forma ilimitada com 
números móveis e residen-
ciais de todo o Brasil. 

Conhecer novas culturas, expandir 
a experiência profissional ou buscar por 
independência, são as principais causas 
que atraem o interesse do brasileiro por es-
tudar fora. As oportunidades de intercâm-
bio hoje são diversas, e muitas instituições 
renomadas oferecem bolsas de estudo para 
quem deseja fazer MBA, pós, mestrado e 
doutorado.

 
Ficou curioso(a) para saber quais 

são as intituições? Confira abaixo as 5 lis-
tadas pelo Cidadania Já. 

 
Estudar no exterior é uma excelente 

oportunidade para:

- Desenvolver habilidades em outra lín-
gua; 
- Ganhar autoconfiança e independência;
- Interagir com novas culturas.

 
1.Fundação Lemann

O programa Lemann Fellowship 
oferece bolsas para pós-graduação em 
algumas universidades parceiras nos Es-
tados Unidos como: Yale, Stanford, Har-
vard, MIT, Columbia e Oxford.

 
Os bolsistas são selecionados pelas 

próprias universidades e por isso as datas e 
passos específicos do processo seletivo de-
vem ser consultados em cada instituição.

Saiba mais em: https://fundacaole-
mann.org.br/public

 

2. Santander Universidades

O Santander Universidades oferece 
bolsas para intercâmbios acadêmicos em 
mais de 1200 universidades conveniadas 
em 20 países, como a China, Portugal, 
Espanha, Rússia, Estados Unidos, entre 
outros.

 
O bolsista recebe 4 mil euros para 

custear gastos com passagem aérea, hos-
pedagem e alimentação.

 
As inscrições ocorrem entre março 

e julho.

Consulte mais detalhes em: https://
www.santander.com.br/universidades/for-
macao

3 - Fundação Carolina
 

A fundação Carolina oferece bolsas 
para cursos rápidos (de verão), de especia-
lização, mestrado e doutorado em diversas 
universidades conveniadas na Espanha.

 
As inscrições ocorrem entre metade 

do mês de dezembro e janeiro.

Confira as áreas de conhecimento 
em que é possível obter bolsas em: http://
gestion.fundacioncarolina.es/programas

 
4 - Orange Tulip Scholarship Brazil

A Orange Tulip oferece 76 bolsas 
integrais ou parciais exclusivamente para 
que brasileiros com destaque acadêmico 
estudem na Holanda.

As bolsas são para graduação, MBA 
e mestrado. Os cursos são ministrados em 
inglês, e abrangem diversas áreas do co-
nhecimento como artes, negócio, ciências 
biológicas e saúde, exatas, tecnológicas e 
humanas.

 
São concedidos até 50.000 euros 

em anuidades e ajuda de custo, para mais 
de 30 institutos de ensino, como a Univer-
sidade de Amsterdã e a Universidade Ma-
astricht.

 
A data das inscrições depende da 

instituição escolhida. Verifique a lista de 
instituições e os prazos de inscrição em:
https://www.nesobrazil.org/bolsas-de-es-
tudo/orange-tulip-scholarship

 
5 - Erasmus Mundus

A fundação Erasmus Mundus ofe-
rece bolsas integrais para mestrado e dou-
torado e opções de intercâmbios de curta 
duração para alunos de graduação e pós-
-graduação em países europeus.

 
As datas e épocas de inscrição de-

pendem de cada instituição e do curso 
escolhido. Consulte: https://erasmusmun-
dusnobrasil.webs.com/ para mais detalhes.
 

Texto Produzido por: Cidadania Já
Fonte: Guia do Estudante
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Caraguatatuba promove Semana de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

Para marcar o 18 de 
maio (sábado), “Dia Nacio-
nal de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes”, a Pre-
feitura de Caraguatatuba por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidada-
nia promove nesta semana 
(13 a 17/5), diversas ativida-
des de orientação e conscien-
tização sobre o tema.

Durante toda a sema-
na, os Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS 
– Sul, Centro, Norte, Jetu-
ba, Massaguaçu e Morro do 
Algodão) realizarão pales-
tras, grupos socioeducativos, 
roda de conversas e diversas 
atividades às famílias, com 
o objetivo de conscientizar 
e alertar sobre esse tipo de  
violação.

O encerramento da 
Semana de Combate ao Abu-
so e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescen-

tes e Semana do Bebê e do 
Brincar ocorre na sexta-feira 
(17), com várias atividades, 
das Secretarias de Desenvol-
vimento Social e Cidadania, 
Educação e Saúde, das 9h 
às 16h, na Praça Dr. Cândi-
do Mota (Praça do Coreto), 
Centro.

 Atendimento em Ca-
raguatatuba – O Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) 
é o local que atua no atendi-
mento desse tipo de crime na 
cidade. O setor recebe víti-
mas de todo o município que 
procuram ajuda espontanea-
mente ou são encaminhadas 
pelo Disque 100, Conselho 
Tutelar, Vara da Infância e 
Juventude, escolas, unidades 

de saúde e os CRAS.

As vítimas e seus 
familiares recebem acom-
panhamento de assistente 
social e psicólogo. O projeto 
contempla crianças e adoles-
centes (até 18 anos de idade 
incompletos) que passaram 
por situações de violência 
(física, sexual, psicológica, 
moral ou verbal).

Os atendimentos são 
individuais e em grupos, 
com visitas domiciliares na 
escola ou nos locais frequen-
tados pelas vítimas. Os pro-
fissionais fazem o acompa-
nhamento direcionado para a 
promoção de direitos, a pre-
servação e o fortalecimento 
de vínculos familiares.

Inscrições para processo seletivo 
mensal de estagiários da Prefeitura de 

Caraguatatuba encerram no dia 20
As inscrições para o 

processo seletivo mensal de 
estagiários da Prefeitura de 
Caraguatatuba seguem até 
o dia 20 de maio (segunda-
-feira), na sede do Centro de 
Integração Empresa-Escola 
(Ciee), no Centro. Em maio, 
no nível superior, as oportu-
nidades são para estudantes 
de Administração, Direito, 
Engenharia Ambiental, En-
genharia de Produção, Ges-
tão Empresarial, Jornalismo, 
Pedagogia, Processos Geren-
ciais e Serviço Social, além 
dos cursos técnicos de Infor-
mática para Internet e Segu-
rança do Trabalho.

Os interessados po-
dem se inscrever, das 9h às 
11h e das 13h30 às 15h, na 
sede do Ciee, localizada 
no Campus do Módulo do 
Centro. A seleção é para a 
formação de um cadastro de 
reserva de alunos dos cursos, 
que serão convocados para 

atuar nas secre-
tarias municipais 
conforme a neces-
sidade da adminis-
tração pública.

Para fa-
zer a inscrição o 
estudante deve 
apresentar RG ori-
ginal, ter cadastro 
atualizado no site www.ciee.
org.br, ser maior de 16 anos 
e morar em Caraguatatuba. 
O valor da bolsa-auxílio é de 
R$ 998 (um salário mínimo) 
para estagiários de ensino su-
perior e técnico, com direito 
a vale-transporte. A carga 
horária é de 30 horas sema-
nais.

A prova será aplicada 
no Ciee, localizado no Cam-
pus Módulo do Centro, logo 
após a inscrição do interessa-
do. Os candidatos têm uma 
hora para responder 20 ques-
tões de Língua Portuguesa, 
Matemática, Conhecimentos 

Gerais e História.
A validade do proces-

so seletivo de estágio vigora 
a partir da data de publicação 
no Diário Oficial até o dia 31 
de dezembro de 2019. Mais 
informações sobre o Proces-
so Seletivo Para o Quadro 
de Reserva e Contratação de 
Estagiários 001/2018 estão 
na página número 5 da edi-
ção nº 105 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município de 
Caraguatatuba, de 2 de maio, 
disponível no link:

http://www.caragua-
tatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
-content/uploads/2019/04/
Edital_105.pdf.

Triatleta de Caraguá se destaca no 70.3 
IRONMAN e garante vaga para o Mundial

A atleta de Caraguata-
tuba Denise Fiorio represen-
tou muito bem a cidade no 
Triathlon 70.3 IRONMAN 
Florianópolis 2019, realiza-
do na Praia dos Ingleses, em 
Florianópolis, no último dia 
28. Com o tempo de 4 horas 
e 58 minutos, ela conquistou 
a vaga em sua categoria para 
o Mundial, que será disputa-
do em Nice, na França. 

Denise Fiorio nadou 
1.900m, pedalou 90 km e 
correu 21 km. “Sério, não sei 
até agora como consegui fa-
zer isso. Eu esperava 5:10h. 
Estou mega feliz”, revelou a 
atleta logo após a prova. 

É a segunda vez que a 
caraguatatubense irá para um 
Mundial 70.3. Em 2017, ela 
disputou a prova em Chanta-
nooga, nos Estados Unidos. 
“Os atletas que competem o 
Triathlon de longa distância 
são pessoas com perfil de 
superar desafios, extraindo 
o melhor do seu condiciona-
mento físico. Para se prepa-
rarem, as mesmas necessitam 
de muita garra, disciplina e 
determinação para alcançar 
seus objetivos e superarem 

seus limites. A Denise está 
de parabéns”, falou o treina-
dor Eric Silva.

Atleta da Equílibrio 
Condicionamento e Saúde, 
Denise conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba e da Trilha 
Norte Bikes. O resultado no 
IRONMAN 70.3 2019 de 
Florianópolis não chega a 
surpreender, já que os resul-
tados expressivos vêm sendo 
conquistados constantemen-
te. A triatleta já foi campeã 
paulista e brasileira de Tria-
thlon Sprint, vice-campeã 

brasileira de Triathlon Long 
Distance e já concluiu pro-
vas em todas as distâncias 
do Triathlon Super Sprint, 
Sprint, Olímpico, Meio Iron-
man e Ironman.

A prova de Floria-
nópolis, que foi a abertura 
do calendário IRONMAN 
2019, reuniu 1.600 atletas 
de 21 países e ofereceu 40 
vagas da faixa etária para o 
Mundial Ironman 70.3, pro-
gramado para os dias 7 e 8 
de setembro, em Nice, onde 
Denise disputará a oitava lar-
gada no meio Ironman.

Prefeitura de Caraguatatuba e Colônia 
de Pescadores participam de audiência

 pública na ALESP
Representantes da 

Prefeitura e da Colônia de 
Pescadores de Caraguatatu-
ba estiveram na Assembleia 
Legislativa de São Paulo no 
último dia 08/05, no plenário 
D.Pedro I, onde participaram 
de uma audiência pública 
para discutir as demandas 
do setor da pesca Artesanal 
e o Plano de Manejo da APA 
Marinha do Litoral Norte 
que deverá entrar em vigor 
em breve.

Estiveram presentes 
na reunião o diretor da Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca (SMA-
AP), Ailton Luiz Martins 
de Carvalho junto com um 
vereador e representantes da 
Colônia de Pescadores Z8 de 
Caraguatatuba, Guri e Cae-
tano.

A audiência abriu uma 

discussão sobre as demandas 
do setor da pesca artesanal, 
inclusive contra a APA Ma-
rinha e sobre como ela está 
cada vez mais restritiva. 
Segundo Ailton Martins, os 
pescadores e as colônias de 
pescadores não são contra a 
regulamentação da área, eles 
pedem apenas que as normas 
não prejudiquem os pescado-
res artesanais em detrimento 
das grandes embarcações 
(traineiras). O diretor desta-
cou que é muito importante 
a participação nessas audiên-
cias. “Atualmente são cerca 
de 20 deputados estaduais 
que tomaram a frente e co-
meçaram a se movimentar 
em prol desse setor. Os pes-
cadores estão em busca de 
mudanças que apoiem seu 
trabalho e nós, como poder 
público, estamos aqui para 

apoiá-los”, finalizou.
O Plano de Manejo 

é um documento obrigató-
rio para todas as unidades 
de conservação. Ele orienta 
sua gestão e define o zonea-
mento de todo o território da 
APA e as normas que devem 
orientar o uso das mesmas 
e manejo dos recursos natu-
rais.

Além de Caragua-
tatuba, estiveram presentes 
os representantes e colônias 
das cidades de Ubatuba, São 
Sebastião e Ilhabela. Novas 
audiências devem acontecer 
em breve.
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Prefeito de Ilhabela é afastado 
do cargo pela Polícia Federal

O prefeito de Ilha-
bela, Márcio Tenório, foi 
afastado do cargo na última 
terça-feira em operação rea-
lizada pela Polícia Federal. A 
Operação intitulada Prelúdio 
II apura crimes de fraude à 
licitação, superfaturamento 
de preços, corrupção ativa e 
passiva, lavagem de capitais 
e associação criminosa. 

A operação foi defla-
grada em desdobramento de 
outras ações da Polícia Fede-
ral. Segundo a PF, os mate-
riais apreendidos na Opera-
ção Prelúdio I serviram de 
base para a instauração de 
novo inquérito envolvendo 
outros alvos, agentes políti-
cos. 

A Polícia Federal in-
formou que cumpriu 21 man-
dados de busca, três manda-
dos de prisão preventiva, seis 
mandados de afastamento da 
função pública e uma de me-
dida cautelar. 

Os agentes da Polícia 
Federal também cumpriram 
mandados na Câmara. Se-
gundo a Câmara, nada foi 
levado do gabinete da pre-
sidência, mas foram apre-
endidos documentos, HDs e 

notebook dos gabinetes dos 
vereadores Gabriel Rocha 
(SD) e Cleison Guarubela 
(DEM). 

O pedido de afasta-
mento do prefeito de Ilhabe-
la foi acatado pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo. A Justiça também aca-
tou parcialmente o pedido de 
prisão, busca e apreensão e 
afastamento de função de 
outros envolvidos, sem foro 
privilegiado. 

Segundo a PF, a pri-
meira investigação, iniciada 
em outubro de 2017, com-
provou que no início da atu-
al administração, a empresa 
contratada para os processa-
mentos de resíduos de podas 
e folhas e da construção civil 
deixou de processar os resí-
duos por quatro meses e foi 
feita a rescisão amigável do 
contrato. 

Para a PF, a medida 
foi possivelmente uma ação 
combinada para justificar a 
contratação emergencial de 
nova empresa e dar aparên-
cia de legalidade a nova con-
tratação. 

A investigação cons-
tatou que a nova empresa 

contratada não possuía equi-
pamentos, pessoal, maqui-
nário, veículos ou qualquer 
experiência na execução do 
objeto do contrato, cujo edi-
tal exigia empresa especiali-
zada. 

Ainda segundo a PF, 
a empresa contratada omitiu 
em seu contrato social em-
presário já investigado na 
Operação Torniquete, por 
irregularidades em diversos 
contratos de obras públicas 
em São Sebastião. 

A PF informou ainda 
que a empresa transferia par-
te dos pagamentos recebidos 
pela execução do contrato à 
conta corrente de um laranja 
do empresário. Constatou-se 
ainda transferência de valo-
res desse laranja ao agente 
público responsável pela fis-
calização do contrato.

Estuprador é preso em 
Caraguatatuba

 A Polícia Militar 
prendeu em flagrante um ho-
mem no domingo (12/05), no 
bairro Perequê-Mirim, por 
tentativa de estupro de vulne-
rável.
 A mãe da criança 
que estava na cidade de Parai-
buna, recebeu uma ligação da 
filha de 8 anos, contando que 
o padrasto estava passando a 
mão em suas partes íntimas. 
A mulher de imediato acio-
nou a Polícia Militar através 
do 190 e os policiais se di-
rigiram a sua casa, onde ao 
chegarem, escutaram a crian-
ça dizendo “para, para...”; e 
quando entraram no local, vi-
ram o homem com a mão por 
de baixo da blusa da criança. 
O homem tentou fugir, mas 
acabou preso e algemado.
 Na residência ainda 
estava a irmã da vítima, outra 
menina de 4 anos. Elas foram 
levadas à UPA, conduzidas 
pelo SAMU, para atendimen-
to médico e foram acompa-
nhadas por uma Conselheira 
Tutelar que compareceu ao 
local.

Homem é preso em 
flagrante por estupro em 

Ubatuba
 Um homem foi pre-
so em flagrante por estuprar 
uma mulher na manhã de do-
mingo 12/05.

 Segundo informa-
ções, a mulher se dirigia a 
igreja quando foi agarrada 
pelo homem que a levou para 
o carro e após estuprá-la a 
abandou no Parque Vivamar.
 A vítima acionou a 
Polícia Militar e passou al-
guns dados sobre o veículo do 
criminoso, que foram utiliza-
dos pelos policiais, que atra-
vés várias pesquisas e cruza-
mento nos bancos de dados, 
chegaram ao autor do crime, 
que possui várias ocorrências 
em seu nome.
 Reconhecido pela 
vítima e tendo sido encontra-
do no carro alguns grampos 
de cabelo, que a moça disse 
pertencer a ela, e com o estu-
pro confirmado por meio de 
exame médico, o estuprador 
foi preso em flagrante.

PM prende estuprador 
em Caraguatatuba

 Mais um estuprador 
foi preso na segunda-feira 
(13/05), na cidade, desta vez 
no bairro Indaiá. 
 A Polícia Militar 
em patrulhamento pelo bairro 
percebeu a presença de um in-
divíduo que demonstrou certo 
nervosismo com a presença 
da viatura. Ao ser abordado 
apresentou os documentos 
aos policiais, e foi verificado 
que seu RG era do estado da 
Bahia e que nada constava de 
irregular, porém ao persisti-

rem na pesquisa, os policiais 
acabaram constatando que 
o mesmo era procurado pela 
Justiça por estupro de vulne-
rável (crime praticado contra 
a enteada), com pena de 12 
anos a ser cumprida na cidade 
de São José dos Campos.

Trio é preso por 
estelionato em Caraguá

 O trio vindo do mu-
nicípio de Ribeirão Preto ten-
tou regularizar alguns docu-
mentos, mas funcionários do 
Cartório de Notas da cidade 
desconfiaram dos envolvidos 
e acionaram a polícia.
 Eles tentavam vali-
dar documentos que permiti-
riam o saque de mais de R$ 
30 mil, na conta de benefício 
do INSS de um aposentado da 
cidade de Bauru.
 A tentativa de golpe 
aconteceu na tarde de sexta-
-feira (10/05), e as três pesso-
as foram presas pelos crimes 
de estelionato, falsidade ide-
ológica e associação crimino-
sa.

PM faz apreensão de 
drogas em Caraguá

 A Polícia Militar re-
alizou uma prisão na noite de 
domingo (12/05), no bairro 
Travessão, pelo crime de trá-
fico de entorpecentes.
 O homem estava 
com 296 pinos de cocaína e 
135 envelopes da mesma dro-
ga, embalados a vácuo.

UBS’s em Caraguatatuba funcionam até 19h para 
atendimento de casos suspeitos de dengue 

As Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s) de Cara-
guatatuba funcionam até 19h 
para atendimento de pessoas 
com sintomas de dengue.

A medida foi adotada 
desde o mês passado e nos 
locais os pacientes recebem 
atendimento médico, coleta 
de sangue e recebem hidra-
tação e medicação na própria 
UBS.

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, reforça a 
importância de o munícipe 

sempre procurar a Unida-
de de Saúde mais próxima 
da sua residência para que a 
UPA Centro não fique sobre-
carregada.

Para se ter uma ideia, 
em todo o mês de maio do 
ano passado foram 17.462 
atendimentos realizados na 
UPA Centro. Neste ano, em 
13 dias de maio foram 9.335 
atendimentos, a maioria vol-
tada para casos de dengue.

Caraguatatuba conti-
nua com as ações de controle 
e combate à dengue e nesta 

semana o foco destes reforços 
está nos bairros Perequê-Mi-
rim e Porto Novo, região Sul.

Agentes de controle 
de zoonoses, agentes comu-
nitários de saúde e fiscais 
passam pelo bairro para rea-
lização de nebulização, com 
a retirada de criadouros do 
Aedes aegypti e aplicação de 
multas, se necessário.

Dados atualizados 
apontam que Caraguatatuba 
está com 1.147 casos positi-
vos da doença em 2019 e ou-
tros 53 estão em investigação.
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Scian Studio comemorou 1 ano de 
sucesso no  último dia 18/04. 

Na ocasião foi servido um delicioso 
coquetel e foram apresentados os novos 

modelos de lingerie da marca Hope. 
A Loja Scian Studio fica localizada no 

Fama Shopping, Rua Duque Caxias 188, 
Centro - Loja 24. São Sebastião.

Fundo Social inicia campanha 
para ajudar comunidade Lobo Guará
O Fundo Social 

de São Sebastião iniciou 
uma nova campanha para 
ajudar a arrecadar água 
potável para ajudar a co-
munidade Lobo Guará, 
localizada no bairro de 
Cambury, na Costa Sul do 
município, que foi atingi-
da pelas chuvas no último 
domingo (12/05). No local 
moram cerca de 300 pes-
soas.

O Fundo Social 
também está arrecadando 
eletrodomésticos e móveis 
para ajudar outras vítimas 
das chuvas.

De acordo com a 
Defesa Civil o transporte 
no local, no momento, só 
é possível por botes, por 
isso não há como chegar 
com um caminhão pipa.

Ainda nesta segun-

da-feira (13/05), o Fundo 
Social de São Sebastião 
deu início a uma campa-
nha para arrecadação de 
materiais de limpeza, pro-

dutos de higiene pessoal e 
alimentos não perecíveis.

Mais informações 
pelo (12) 3892-4991.

São Sebastião apresenta novo Plano 
Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social (SEDES) apresentou 
na tarde desta terça-feira 
(07), a proposta com os ob-
jetivos e metas do Plano 
Municipal de Assistência 
Social (PMAS), em reunião 
realizada junto ao Conselho 
Municipal de Assistência 
Social (CMAS), para análise 
e aprovação final dos conse-
lheiros.

O documento é con-
dição imprescindível para 
o recebimento de recursos 
federais destinados a assis-
tência social dos municípios, 
nos termos da Lei Federal nº 
8742/1993. Conforme infor-
mações do CMAS, o último 
plano foi elaborado em 2005. 
O novo plano foi concluído 
em abril deste ano e terá vi-
gência até 2021, após sua 
aprovação.

A proposição do Pla-
no contou com a coordena-

ção do diretor de Centro de 
Referência Social de São 
Sebastião, Henrique Simões 
e, da diretora de Programas 
Sociais, Raquel Mendes. Se-
gundo o diretor, os próximos 
passos serão a regulamenta-
ção da Política Municipal de 
Assistência Social e do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (SUAS).

“O PMAS é um mar-
co na garantia do controle so-
cial sobre as ofertas socioas-
sistenciais em São Sebastião 
para o enfrentamento das 

desigualdades, fortalecen-
do a gestão compartilhada, 
democrática e participativa, 
além de promover a conso-
lidação do SUAS como Po-
lítica Pública de Garantia de 
Direitos”, comenta Simões.

Ao final do encon-
tro, o Conselho definiu pela 
composição de uma comis-
são para analisar o plano e 
emitir um parecer final, com 
base no resultado, os con-
selheiros do CMAS devem 
voltar as discussões para 
conclusão final do plano.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Ai você vai tomar 
um chá para se 

acalmar e no chá está 
escrito: MATE!!!”

Joãozinho chegou muito atrasado à escola e a 
professora perguntou:
- O que aconteceu?
- Fui atacado por um crocodilo! – responde o me-
nino.
Chocada, diz a professora:
- Oh, meu Deus! Como você está?
Responde o Joãozinho:
- Estou bem, mas o trabalho de matemática ele 
comeu todinho… 

O professor de Português explica aos alunos:
- Anástrofe significa em grego mudança de posi-
ção. Portanto, quando há anástrofe, ocorre uma 
inversão da posição dos elementos.
Dito isto, o professor vira-se para o Joãozinho e 
pede-lhe:
- Dê uma exemplo deste conceito.
O Joãozinho, sem saber o que dizer, responde:
- O meu pai e a minha mãe… Ainda esta manhã 
ouvi o meu pai dizer para a minha mãe: ”Matilde, 
esta noite trocamos… ficas tu por cima”… 
Na aula de história pergunta a professora:
- Joãozinho, mencione uma coisa importante que 
existe hoje e que não havia há 10  anos.
E o menino responde prontamente:
- Eu…  

Depois do recreio o Joãozinho aparece nova-
mente todo sujo das brincadeiras. Adverte a pro-
fessora:
- João, porque é que você está sempre tão sujo?
E responde o Joãozinho:
- Bem, estou muito mais perto do chão do que a 
Sr.ª Professora…  

Na aula, o aluno estava sucessivamente a con-
versar e interromper outros. Diz a professora:
- Sabes que nome se dá a uma pessoa que con-
tinua a falar, mesmo quando os outros não estão 
interessados?
E responde o aluno:
- Professor…  

Na aula de ciências, a professora pergunta ao 
Joãozinho:
- O que é uma lesma?
Depois de pensar durante uns segundos, respon-
de o Joãozinho:
- É.. É.. Um caracol nudista!  

Na escola, o professor pergunta ao aluno:
- Vamos imaginar que tem dez reais no bolso e 
pede ao teu pai mais dez reais. Com quantos re-
ais irá ficar?
- Com dez reais. – responde o aluno.
O professor, irritado, diz:
- Não sabes nada sobre matemática!
E responde o aluno:
- E o professor não sabe nada sobre o meu pai…

Pergunta a professora ao Joãozinho:
- A tua mãe não podia ter ovos frescos sem ter 
galinhas, não é?
O Joãozinho:
- Podia sim!
A professora:
- Ora essa, como?!
O Joãozinho:
- Se tivesse peruas ou patas… 

O professor de matemática para o Joãozinho:
- O que devo fazer para repartir 11 batatas por 
7 pessoas?
E diz o Joãozinho:
- Puré de batata  

A professora de Física pergunta ao Joãozinho:
- Quantos são os elementos da natureza?
O Joãozinho:
- São quatro. O ar, a água, a terra e…e…
A professora:
- Então, só falta um. Talvez o que causa mais 
desgraças!
O Joãozinho:
- Ah, já sei! Os acidentes de automóvel…  

Antes da aula, uma professora faz a chamada da 
turma:
- Mustafá El-Ekhseri?
- Presente! – responde o menino.
Continua a professora:
- Obamba Moluni?
- Presente! – responde outro menino.
Pergunta a professora:
- Achmed El-Cabul?
- Presente! – responde o menino.
- Al Ber Tomar Tinsdi-As? – Diz a professora.
Desta vez ninguém responde… Volta a repetir:
- Al Ber Tomar Tinsdi-As?
Nada… Já exaltada diz a professora:
- Pela última vez! Al Ber Tomar Tinsdi-As…
Levanta-se um miúdo que diz:
- Como não há mais ninguém, devo ser eu profes-
sora, mas pronuncia-se: Alberto Martins Dias… 

Na aula de ciências, o professor vira-se para 
aquela loirinha e pergunta:
- Quantas patas tem o cavalo?
- Quatro, professor! – responde prontamente a 
loira.
Acrescenta o professor:
- Por isso, nós chamamos de…
- Quadrúpede! – responde novamente a loira
Diz o professor:
- Muito bem! E você, tem quantos pés?
Responde a loira:
- Dois, professor!
Acrescenta o professor:
- Por isso, nós chamamos-te de…
E diz a loira:
- Marly… 

A professora de Português pergunta ao Joãozi-
nho:
- Cozinho, que tempo é?
O Joãozinho:
- Às vezes, ouço a minha mãe dizer para o meu 
pai que é tempo perdido…

 Abra-se mais para o sentimento de amor e 
concentre-se nos seus planos para o futuro. Use todo seu 
dinamismo no trabalho. Com sua sensibilidade em destaque, 
curta sua cara-metade. Nº da Sorte 19.

 Algumas coisas estão indo definitivamente para 
o lugar dentro de você, especialmente sua maneira de se 
relacionar. Algumas lições dolorosas têm sido aprendidas. 
Nº da Sorte 11.

 Desenvolva suas tarefas com mais alegria, o 
segredo do sucesso está em fazer o que gosta. Em família, 
distraia-se na companhia dos mais novos. Nº da Sorte 62.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

 Use seu jogo de cintura caso ocorram falatórios 
e vá atrás dos seus objetivos sem pressa. Você poderá abu-
sar da sua intuição ao lidar com os problemas. No emprego, 
cuidado. Nº da Sorte 52.

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

 Mantenha o foco em suas atividades profissio-
nais e evite aborrecimentos com as pessoa de seu convívio. 
A dois, seu jeito romântico virá a tona. Nº da Sorte 30.

 Seus sentimentos estarão confusos no rela-
cionamento afetivo. Além disso, segredos podem vir à tona 
e complicar sua vida amorosa. Se precisar, desabafe com 
alguém de confiança. Nº da Sorte 13.

 As energias mais que positivas estarão 
ocorrendo no teu signo esta semana. Viagens, estudos e 
projetos de médio e longo prazo devem fazer parte de seus 
planos. Nº da Sorte 31.

 Mantenha a paciência. Em casa, é hora de 
acabar com os conflitos existentes entre os seus familiares. 
Já na área sentimental, faça as vontades do seu par e deixe 
que ele tome a frente do romance. Nº da Sorte 12.

 
 Com vários planetas em seu signo mostrando 
que algumas mudanças devem ser feitas para que você 
possa seguir esta sua nova fase que começa lentamente, 
não perca tempo e aproveite! Nº da Sorte 22.

 Os astros continuam pressionando, mas as 
energias não estão mal não. A fase é ótima para você 
reestruturar sua vida financeira e vai melhorar ainda mais. 
Nº da Sorte 10.

 A semana está mais que positiva para assuntos 
relacionados à sua carreira. Caso esteja envolvida na apre-
sentação de algum projeto, esta é a melhor semana. Nº da 
sorte 45.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Dedique esta semana para cuidar de sua casa. 
Aproxime-se dos familiares que não vê com frequência. No 
amor ótimo momento a dois. Nº da Sorte 27.
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ALUGO c/propri-
etário casa 2 dorms/ 
sala/ coz/ área/ gara-
gem coberta/  Martim 
de Sá/ F: (12) 99724-
4474

VD lote no Golfinho/ 
murado e aterrado/ 
250m²/ av. principal blo-
quetada/ escritura/ R$ 
85.000 zap 99622-9797 
c/Jorge

Apto. Indaiá: “Opor-
tunidade” 2 dor/ 200m 
da praia/ R$ 200 mil/ 
ac. financ/ tratar tele-
fone 99661-8946 creci 
177020-F

Alugo sítio 3 dor/ 
sala/ coz/ varanda gde/ 
muito verde/ água natu-
ral/ bairro Serraria/ lin-
do R$ 1.200,00/ Tratar 
telefone 98178-8445

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  LUIZ SANTOS NETO

O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele conheci-
mento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO  
movida por Luiz Santos Neto para constatarem a presente ação processo 
nº 1000827-18-2019.8.26.0587 e para que chegue ao conhecimento dos 
SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-se 
o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que apresentem con-
testação, sob pena de  confissão e revelia, do imóvel abaixo descrito: 
Um terreno situado no Bairro de Camburi, Município e Comarca de São 
Sebastião, Estado  de São Paulo, conforme consta da descrição da área 
abaixo descrita medindo 786:90 mts2  ( setecentos e oitenta e seis metros 
e noventa centímetros quadrados). Inicia-se a descrição deste perímetro 
no Ponto A de coordenadas E 434.052,530m e N 7.371.367,168m cravado 
no alinhamento predial da Rua da Caxeta, lado direito de quem da Rua 
Lobo Guará se dirige ao imóvel, a uma distancia de 62,697m (sessenta 
e dois metros e seiscentos e noventa e sete milímetros lineares) da es-
quina com a referida Rua Lobo Guará e, seguindo com o azimute de 4º 
40’57’’ confrontando com a Rua da Caxeta até encontrar a uma distancia 
de 17,575m (dezessete metros, quinhentos e setenta e cinco milímetros 
lineares) o Ponto B de coordenadas E 434.053,965m e N 7.371.384,465m; 
Daí deflete a direita com o azimute de 91º51’60’’ confrontando com a pro-
priedade pertencente a Antônio Carlos da Silva até encontrar a uma dis-
tância de 47,310m (quarenta e sete metros, trezentos e dez milímetros lin-
eares) o Ponto C de coordenadas E 434.101.250m e N 7.371.383,144m; 
Daí deflete a direita com o azimute de 200º32’15’’ confrontando com uma 
servidão de passagem até encontrar a uma distancia de 18,394m (dezoito 
metros, trezentos e noventa e quatro milímetros lineares) o Ponto D de co-
ordenadas E 434.094,797m e N 7.371.365,919m; Daí deflete a direita com 
o azimute de 270º 47’09’’ confrontando com a propriedade pertencente 
a Milton Santos até encontrar a uma distancia de 10,796m (dez metros 
e setecentos e noventa e seis milímetros lineares) o Ponto E de coorde-
nadas E 434.084,002m e N 7.371.366,067m; Daí deflete a direita com 
o azimute de 272º00’13’’ confrontando com a propriedade pertencente a 
Milton Santos até finalmente encontrar a uma distância de 31,491m (trinta 
e um, quatrocentos e noventa e um milímetros lineares o Ponto A, utilizado 
como ponto referencial de partida para o traçado do perímetro desta pro-
priedade a qual se encerra uma área  de 786,90m² (setecentos e oitenta e 
seis metros e noventa decímetros quadrados).

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  GESSO DO VALE FACIL LTDA

O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA 
LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele conhe-
cimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USU-
CAPIÃO  movida por G.V.F. para constatarem a presente ação processo 
nº 1000960-60-2019.8.26.0587 e para que chegue ao conhecimento dos 
SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-se 
o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que apresentem con-
testação, sob pena de  confissão e revelia, do imóvel abaixo descrito: 
Um imóvel situado no Bairro Canto do Mar Município e Comarca de São 
Sebastião, Estado de São Paulo, sendo identificado,  da Rua Avenida 
Machado de Assis, encontrando-se com as seguintes medidas e con-
frontações: Mede  deis (10:00) metros de frente para Av. Machado de 
Assis  por  30,00 ( trinta metros ) da frente aos fundos onde confronta  
do lado direito com  Nelly Luna Martim e do lado esquerdo com Nelly 
Luna Martim e nos fundos mede dez (10:00) metros e confronta com  
Paulo Roberto Ranieri, encerrando uma área com  300:00m2 ( trezentos 
metros quadrados) .

PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA 
NO IFSP (2017)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP 
– Campus Caraguatatuba publicou edital para o processo seletivo do curso 
de Pós Graduação Latu Sensu em Gestão Financeira, com inicio previsto 6 

fevereiro de 2018.

O curso de Pós Graduação Latu Sensu em Gestão Financeira tem por ob-
jetivo proporcionar formação complementar e específica direcionada para 
a gestão financeira com foco nas organizações não financeiras. São dis-
ponibilizadas 30 vagas, direcionadas para graduados em qualquer curso 

superior.

As inscrições para o processo seletivo ocorrerão entre 3 e 11 de outubro. O 
processo seletivo é composto por três etapas: análise do histórico escolar, 

análise de curriculum e de carta de intenção.

As inscrições deverão ser feitas na secretaria do Campus, sito à Av. Bahia, 
1739 – Indaiá. Para maiores informações consultar o site do Instituto: www. 

http://www.ifspcaraguatatuba.edu.br

Importante: ler com atenção o edital e o curso é gratuito

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

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

ALUGO c/proprietário 
casa 2 dorms/ sala/ coz/ 
área/ garagem coberta/  
Martim de Sá/ F: (12) 
99724-4474

VD lote no Golfinho/ 
murado e aterrado/ 
250m²/ av. principal blo-
quetada/ escritura/ R$ 
85.000 zap 99622-9797 
c/Jorge

ALUGO QUARTO 
MOBILIADO/ incluso 
água e luz/ no Cen-
tro/ (12) 98153-0428/ 
3882-3030

Apto. Indaiá: “Opor-
tunidade” 2 dor/ 
200m da praia/ R$ 
200 mil/ ac. financ/ 
99661-8946 creci 
177020-F

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

ALUGO Flat’s prox-
imidade rodoviária 
Caraguá/ com ou sem 
mobília/ Tratar Tele-
fone: (12) 99788-2882

VENDE-SE casa no 
Pontal da Cruz em São 
Sebastião/ 2 dorms./ 2 
wc/ coz./ sala/ garagem 
p/2 carros/ churrasqueira/ 
escr. definitiva/ 130m²/ 
99773-1621 / 98106-8876

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
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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

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 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

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

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
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Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

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

Fone: 974040022 e 
997299981

JULHA – Mulata de pa-
rar o trânsito, 20 anos, 
capa de revista, ex. rai-
nha da bateria de escola 

de samba. Atenciosa. 
Aguardo vocês no meu 
local. (12) 98146-5287 

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 

SARAH -22 anos, a verdadeira 
mulher melão, suculenta, gostosa, 

farta de tesão e sensualidade, 
bonita, educada e atenciosa. Te 

aguardo.  (12) 98187-4391

FERNADA – 18 anos, branquinha, 
magra, corpo malhado, linda, pri-
meira vez anunciada. Faço todas 

suas vontades. Adoro dar prazer a 
gata dos sonhos. (12) 99106-7728 

TALITA – 18 anos, baixinha dos 
sonhos, bumbum GG, cintura 
fina, carinhosa, iniciante, sem 

frescura. Recém chegada. Estilo 
namoradinha. (12) 98163-8999

PATRICINHA – 19 anos, 1ª vez 
anunciada, bem novinha, estilo 
colegial, magra, baixinha, mei-
ga, safadinha.  (12)99788-6507/ 

98262-0296

MIA JAPONESINHA – Olhos 
verdes, 19 anos, branquinha, 
baixinha, bem pequenininha.   
(12)99788-6507/98262-0296

PRECISAMOS 
de cabeleireira, manicure que 

faça unha em gel e 
designer  de sobrancelha, 

todas com experiência. 
Interessadas deixar 

currículo na 
Slinea Sobrancelhas. Fones: 

3883-2303 / 99641-7129
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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

Delivery


