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Fernando Cuiu cobra obras de infraestrutura
no Golfinhos e Rio Marinas
Insatisfeito com as condições de alguns bairros da cidade, o Vereador
Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) voltou a fazer cobranças
ao Poder Executivo em relação a infraestrutura das ruas do Golfinhos e Rio Marinas. O Parlamentar quer providências e pede os serviços de perenização das
vias e a instalação de guias e sarjetas. “Apoio e elogio quando é merecido, mas
também é preciso cobranças. Estamos com muitos problemas nesses bairros, a
Prefeitura dá a impressão que não se importa com os munícipes do Golfinhos e
do Rio Marinas, está uma vergonha as vias de acesso daqueles locais. A comunidade nos cobra e espero que o Prefeito Aguilar Junior e a sua equipe resolvam
logo essa questão. São buracos, lama, poeira, tá vergonhoso aqueles lugares”,
comentou Fernando Cuiu, que ainda em 2018 havia aprovado na Câmara dois
requerimentos, 210/2018 e 223/2018, sobre os assuntos. “Essa cobrança é antiga. Está na hora de providências por parte do Executivo, que precisa respeitar
a população”, finalizou.

Prefeitura promove ação
emergencial para drenagem das
águas no Pontal Santa Marina

Matérias já publicadas pelo Jornal
Noroeste News sugerem que o alagamento
do bairro é produto da irresponsabilidade da
Fazenda Serramar, Petrobras e DER

Felipe Augusto decreta situação
de Emergência em São Sebastião

Em apenas oito horas, mais de seis mil
pessoas são transportadas pelos botes
emergenciais em São Sebastião

Renira Correa da Costa apesenta
seu livro “Dançando com a Vida”
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Por Rodrigo Augusto Prando

As manifestações contra o
governo Bolsonaro

A quarta-feira, 15/05/19, foi palco
da maior manifestação contra o Governo Bolsonaro, especialmente em relação
ao contingenciamento (termo do governo) ou corte (termo dos opositores) de
recursos para a área da educação. A manifestação, creio, não pode ser tomada
por uma fotografia da realidade e sim
como um filme que assistimos desde o
início da atual gestão.
Singularmente, a tomada das ruas
nos remete à recente memória das manifestações em 2013 e dos protestos contra o PT e a favor do impeachment da
Presidente Dilma. Assim, sempre que
tais eventos ocorrem, acende uma luz
de alerta nos governantes, em particular, e na classe política em geral. Políticos não querem e temem manifestações
massivas que tomam as ruas do país.
Em entrevista rápida, o Vice-Presidente,
Hamilton Mourão, foi de uma clareza
ímpar ao explicar a diferença de corte e
contingenciamento, bem como afirmou
que a presença do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na Câmara
dos Deputados, seria excelente oportunidade para que ele possa “explicar direitinho” o cenário. E, por fim, Mourão
arrematou criticando a comunicação errática do próprio governo. Em síntese,
em poucos minutos o vice foi capaz de
fazer aquilo que nem o presidente e nem
o ministro conseguiram até agora.
Bolsonaro, dos EUA, afirmou
que os manifestantes são “idiotas úteis”
e “massa de manobra”. Obviamente,
houve no protesto presença de partidos
de oposição, de sindicatos e movimentos de esquerda. Isso é inegável. Todavia, afirmar, peremptoriamente, que são
idiotas e massa de manobra é desconhecer a própria dinâmica de uma sociedade em rede e hiperconectada. Collor não
entendeu os primeiros protestos contra
seu governo; Dilma também não, chamando, emergencialmente, Lula e seu
marqueteiro para entender o quadro
então em voga. A forma como o atual
ministro conduz sua pasta é assentada
numa visão estreita e equivocada so-
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bre a educação brasileira, cujo objetivo
é eleger inimigos a serem eliminados:
Paulo Freire, Filosofia, Sociologia e as
Humanidades. Atacar a universidade
pública tem consequências internas e
externas: a reação vem da comunidade
acadêmica e da sociedade.
No plano mais geral, a manifestação é parte de um filme e aí reside o
maior problema de Bolsonaro. Conjuga-se, neste momento, 1) uma massiva
manifestação com 2) uma popularidade
que despencou de janeiro até março e
3) com a incapacidade do governo de
fazer política e formar uma base que dê
sustentação às ações governamentais.
Bolsonaro insistiu no discurso de campanha mesmo já empossado. Dividiu
a todos em “nova” e “velha” política,
interditando o diálogo, a negociação
com partidos, lideranças e demais atores políticos. A própria convocação de
Weintraub para se explicar na Câmara
é só uma das várias derrotas sofridas
pelo Planalto. Dilma, à sua época, irritou o eleitorado, a sociedade, não ouviu
e não entendeu as vozes das ruas, irritou a classe política e cometeu crime de
responsabilidade. Bolsonaro, até onde
sabemos, não tem problemas com a Justiça. No mais, Bolsonaro já “dilmou”.
A depender da resposta governamental,
as manifestações podem tomar outras
dimensões e, com isso, deteriorar ainda
mais um governo precocemente desgastado.
Governar elegendo inimigos
(imprensa, universidade, esquerdas,
marxismo cultural, etc.) tem seu preço: anima os bolsonaristas, mas leva às
ruas milhões de vozes plurais, não apenas partidos ou movimentos. Bolsonaro
flerta com algo que pode fugir do controle e colocar sua governabilidade em
xeque.

Aprovada proposta que permite ao SAMU
deslocar pacientes para hospitais particulares

Na noite de terça-feira -14, durante a 15ª sessão
ordinária do ano, a Câmara
Municipal de Caraguatatuba
aprovou por unanimidade
o projeto de lei 027/19, de
Francisco Carlos Marcelino
(Carlinhos da Farmácia),
que permite ao SAMU deslocar pacientes para hospitais particulares localizados
no município.
O objetivo da propositura é permitir que o paciente possa ser removido
para estabelecimentos particulares, caso opte por ser
atendido via plano de saúde,
desde que seja requisitado
pelo mesmo ou por familiares.
Em caso de situações
mais graves, mantém aos
profissionais envolvidos no
atendimento de urgência a
avaliação final do estado
clínico dos atendidos e a escolha sobre o procedimento
a ser adotado de acordo com
a gravidade do caso, devendo o procedimento adotado
constar no registo de ocorrência.
Carlinhos da Farmácia, autor do projeto, acredita que em muitos casos
esse procedimento poderá
desafogar o atendimento
nos estabelecimentos públicos de saúde, evitando que
a pessoa que tenha plano
de saúde ocupe o lugar de
quem precisa do SUS.
Na pauta também estava o projeto de lei 026/19,
de Elizeu Onofre da Silva
(Ceará), que dispõe sobre a
obrigatoriedade das empresas que prestam serviços à
municipalidade, emplacarem seus veículos em Caraguatatuba. A propositura, a
pedido do autor, foi adiada
por uma sessão.

** Rodrigo Augusto Prando é Cientista Político e professor da Universidade PresbiteRegime de urgência
riana Mackenzie. É Bacharel e Licenciado
A sessão contou ainem Ciências Sociais, Mestre e Doutor em
da com três projetos em
Sociologia, pela Unesp/FCLAr.

regime de urgência. O primeiro, de autoria da Mesa
da Câmara, foi o projeto de
resolução de nº 04/19, que
dispõe sobre a concessão de
Vale-Refeição aos servidores da Câmara Municipal de
Caraguatatuba e dá outras
providências. O benefício
só será devido aos funcionários que estão na ativa, por
dia efetivamente trabalhado, no valor de R$ 15,00.
O outro projeto de
resolução foi o de nº 05/19,
que dispõe sobre a concessão de diária no âmbito
da Câmara Municipal de
Caraguatatuba e dá outras
providências. A proposta
visa o custeio de despesas
de alimentação e locomoção urbana, no exercício do
cargo e funções públicas.
Ademais, a resolução se faz
necessário para atendimento
e regulamentação junto ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Por fim, foi aprovado o projeto de lei nº
030/19, do Executivo, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de
cooperação técnica, contrato, termos aditivos e outros
ajustes com o Estado de São
Paulo, Agência Reguladora
de Saneamento e Energia do
Estado de São Paulo - ARSESP e Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo – SABESP
para as finalidades e condições que especifica, e dá
outras providencias.

De acordo com a
justificativa do Executivo,
a Lei Federal nº 11.445, de
05 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes gerais
para o saneamento básico a
nível nacional, determina ao
titular dos serviços a formulação da respectiva política
pública de saneamento básico e, em seu artigo 11, inciso I, e artigo 19, estabelece
que a prestação dos serviços
públicos de saneamento básico observará plano, cuja
existência é condição de
validade dos contratos que
tenham por objeto a prestação de serviços públicos de
saneamento básico.
Além disso, em 15
de abril, por meio da Lei
Municipal nº 2.473/2019,
foi aprovado o novo Plano
municipal de Saneamento
Básico – água e esgotamento sanitário (PMSB-AES) do nosso Município,
destarte, para melhor consecução e efetividade do
aludido plano, por tratar-se
da SABESP, a responsável
pela exploração da prestação dos serviços públicos
de abastecimento de água
e esgotamento sanitário, já
conhecedora das demandas
da cidade, atendendo às metas a serem estabelecidas
no vindouro contrato, referentes à captação, adução
e tratamento de água bruta;
adução, reservação e distribuição de água tratada coleta, transporte, tratamento e
disposição final de esgotos.
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Prefeitura promove ação emergencial para
drenagem das águas no Pontal Santa Marina

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve na tarde desta
segunda-feira
(20/05),
acompanhando técnicos
da Secretaria de Obras
Públicas e da Sabesp, que
iniciaram ações emergenciais para escoamento das
águas acumuladas na região do Pontal Santa Marina.
Situada no acesso
à rua Prof. João Batista
Gardelin, esquina com a
Av. José Herculano (altura do n.º 1200), a bomba
vai operar ininterruptamente até que toda a água
seja drenada.
Está previsto para
a manhã da terça-feira
(21/05), o início do trabalho de limpeza das margens do córrego que recebe a água drenada, para
melhorar o escoamento.
Além disso, foi
dada ordem de serviço
para construção de um
canal extravasor de drenagem das águas.
As obras de drenagem não param. Serão
executados alargamentos
de canais já existentes e a

colocação de aduelas (estruturas de concreto utilizadas em galerias) para
escoamento das águas até
o córrego Rio Lagoa.

ção desta ação emergencial o acesso à rua Prof.
João Batista Gardelin,
esquina com a Av. José
Herculano está interditado. Há sinalização no
O
investimento local.
em obras chega a R$ 3
milhões e prevê ainda a
Nota do editor
construção de diques de
contenção no local.
Como já amplamente noticiado por nosA Prefeitura de Ca- so jornal, o problema de
raguatatuba informa ain- alagamento no bairro
da que já notificou a Fa- Pontal Santa Marina é anzenda Serramar sobre um tigo e data do seu início,
muro construído no final empreendimento promodo bairro Pontal Santa vido pelos proprietários
Marina e que, segundo da Fazenda Serramar.
relato de moradores, estaria agravando o probleAlagamento com
ma dos alagamentos.
estas proporções já aconteceu no passado, mas
Durante a execu-

Tubo de pequeno diâmetro instalado nas obras de
duplicação da SP55 para drenar o Pontal Santa Marina

desde que a prefeitura
passou a limpar as valas
de drenagem em períodos que antecedem as
chuvas o problema foi
parcialmente resolvido e
muito atenuado.
O
agravamento
desse problema ocorreu
em passado mais recente com a construção do
Shopping Serramar que
obstruiu valas de drenagem que passavam pela
construção, o que pode
ser constatado com antigas fotos de satélite do
Google e pelo afunilamento da vala de drenagem junto a rodovia SP55
promovido pela Petrobras, com a colocação de

Tubo de pequeno diâmetro instalado Pela Petrobras
na vala de drenagem do Pontal Santa Marina na SP55

Nas fotos acima obtidas no Google Eart podemos
observar as valas de drenagem existentes e que foram
obstruidas pela construção do Shoping Serramar

tubos muito menores que
a antiga vala, o que também foi divulgado por
nosso jornal, inclusive
com as respectivas fotos.
Também não dá para negar que a duplicação da
SP55 não instalou valas
de drenagem que suportem as fortes chuvas, o
que frequentemente tem
prejudicado o estabeleci-

mento Pontal das Telhas
na entrada do bairro.
Desta vez o grande
volume de chuvas, mais
de 200mm em 24 horas,
alagou todo o bairro, o
que literalmente ilhou o
comércio local sem mencionar os danos às residências.
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Defesa Civil do Estado e Instituto
Geológico vistoriam áreas de risco

Caraguatatuba recebeu hoje a visita técnica de
integrantes da Defesa Civil
do Estado de São Paulo e
do Instituto Geológico, que
vieram fazer uma vistoria
em área de risco no bairro
Prainha, região central da
cidade.
A equipe foi acompanhada pelo vice-prefeito
e secretário de Mobilidade
Social e Proteção ao Cidadão, Campos Júnior, que é
coordenador da Defesa Civil do município.
A área visitada foi o
trecho de encosta do Morro do Camaroeiro que fica
nas ruas Professora Adaly
Coelho Passos e Dr. Antonio Roberto de Almeida.
Foram vistoriadas todas as
casas e prédios que têm os
fundos voltados para a encosta e sofrem com o escorregamento de terra em
períodos de fortes chuvas.
Em conversa com os
moradores da área, os integrantes da Defesa Civil puderam reforçar todas as recomendações e precauções
que já vem sendo feitas

pela Defesa Civil do município, junto aos moradores,
para que não corram risco.
Após a vistoria, o
Instituto Geológico emitirá um relatório com o
diagnóstico e prognóstico
da situação, além de recomendações de ações para a
área. De acordo com o geólogo Guilherme Fernandez, o relatório deve ficar
pronto em uma semana e
será enviado primeiramente à Casa Militar do Estado,
passando em seguida para
à Defesa Civil do Estado e
depois para a Defesa Civil
do município.

- -04
04- -

Para Campos Júnior,
a visita do grupo tem grande importância para o município. “Há décadas este
trecho do morro sofre com
escorregamento de encostas. A visita dos técnicos
do Estado significa termos
um olhar abalizado sobre
a questão. Trata-se do que
há de melhor em relação a
profissionais da área. Com
eles, poderemos ter um
posicionamento mais detalhado e atualizado para
que possamos entrar com
novas intervenções com
intuito de diminuir os riscos no local”.

23 novembro
de maio dede
2019
08 de
2018

Renira Correa da Costa apesenta
seu livro “Dançando com a Vida”

Dançando com a vida
é um livro leve que conta de
forma sutil a trajetória de
uma octogenária que enfrentou e enfrenta todos os seus
desafios de forma otimista e
bem humorado.
Mostra a vida de uma
jovem que cresceu numa
época onde o papel da mulher era subjugado por uma
sociedade machista. Mas que
foi agraciada com a convivência de mulheres fortes e
decididas, como sua mãe e
sua avó.
Teve também a sorte
de ser criada por um pai protetor e respeitador. E encontrou um jovem também além
de seu tempo, que dosava
muito bem os conceitos da
época com sua visão futurista. (Este jovem se tornaria o
amor e companheiro de uma
vida inteira).
Sua história nos ensina que com amor, dedicação
e bom humor é possível sim
fazer dos limões da vida uma
deliciosa limonada. (ainda
que ela prefira fazer uma caipiroska...)
Renira é uma mulher
fantástica e bem humorada.
Mas não se deixe enganar!
Por traz do seu sorriso meigo há uma mulher decidida
e forte que, com gentileza
e firmeza, conduz qualquer
dança que a vida tocar.
Rosana Carmona
É com esse texto que Rosana Carmona narra o prefácio

do Livro “Dançando com a
Vida”
A autora Renira
Correa da Costa foi casada
com o saudoso Carlos Eduardo da Costa, ex-governador do Rotary Clube, é mãe
da ex-secretária de Turismo
de Caraguatatuba do governo Trombini, Graziela e de
seu irmão Ricardo.
O lançamento do
livro será no Hotel Atlântico Sul, sito à Rua Sebastião
Mariano Nepomuceno, 77,

Centro de Caraguatatuba, às
19 horas do próximo dia 24
de maio sexta-feira. O exemplar autografado será vendido por R$.20,00 e toda renda
angariada será revertida para
a Assistência da Vila Vicentina.
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FISK KIDS’ PARTY 2019

MAIS UMA EDIÇÃO DO FISK KIDS’ PARTY
MARCOU O ÚLTIMO FINAL DE SEMANA. COM
APRESENTAÇÕES SOBRE OS PAÍSES QUE
FALAM A LÍNGUA INGLESA, OS ALUNOS DE 4
A 12 ANOS ARRASARAM NAS PERFORMANCES E EMOCIONARAM A TODOS QUE COMPARECERAM AO TEATRO MÁRIO COVAS.
AO ENCERRAR O EVENTO, OS
PARTICIPANTES FIZERAM UMA
BELÍSSIMA FESTA NO PALCO,
TRANSMITINDO UMA MENSAGEM DE PAZ
E ESPERANÇA DE UM MUNDO MELHOR.
PARABÉNS A FISK POR MAIS UM TRABALHO
DE MUITO SUCESSO E DEDICAÇÃO.
FISK-Centro de Ensino
Unidade Caraguatatuba
Tel:(12) 3882-5566 / 99662-7545
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HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

“Nascer escravo e
morrer livre (Lei dos
sexagenários, 1885).
Nascer livre e morrer
escravo (Reforma da
previdência, 2019”

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3883-3433

O japonês chamou a aeromoça e disse: - Pode
avisar zapon, quando tivermos sobrevoando
Nova Iorque? - Pode deixar, cavalheiro! Passados
alguns minutos, deu uma baita dor de barriga no
japonês e foi ao toilete dos homens. Mais alguns
instantes, a aeromoça bate na porta do toilete e
avisa ao japonês: - Cavalheiro, estamos sobrevoando NOVA IORQUE! - Ta certo, mas agora quero
ver CHICAGO, no?

Áries - 21/3 à 20/04
Há ótimas chances de conhecer pessoas
interessantes nesta semana. Momento favorável para
começar uma dieta saudável ou adquirir novos hábitos.
Exponha seus sentimentos pra ele. Nº da Sorte 22.

Touro - 21/04 à 20/05

Profissionalmente, será vantajoso manter-se
em uma posição recolhida e desenvolver tarefas que exijam
planejamento e cuidado nos detalhes. Nº da Sorte 02.

3883-3433
3883-3433
* Hideo Orrabo ? homossexual
* Kaguya Nopano ? costureiro
Qual a semelhança entre um japonês e R$99,00
* Kanota Nakama ? prostituta
reais?
* Fumiko Karo ? traficante
R: É quase sem pau!

Mal o japonês chegou ao Brasil, sua esposa já ia
ter nenem. Como ele queria prestar uma homenagem a terra que tão bem o acolhera, resolveu dar
um nome brasileiro ao filho. Pediu uma sugestão
para um amigo que lhe disse:
- Sugiro Alberto, Ronaldo, Carlos, Antônio... E o
zapon, todo satisfeito:
-ótimo nome! ótimo nome! Nome garoto ser
Sugiro, no?

Cientista japonês descobre novo Viagra feminino,
o produto é conhecido pelos japoneses pelo nome
de KATON. - Quando você dá o KATON para
mulher – diz o japonês – Mulher fica alegre, calinhosa, bondoóóósa, te beija, ablaça o dia inteloo
e noite intelinha. Non dá sossego, ela qué tlansar
quantas vez você aguenta. Te chama “meu amor”,
“minha vida”, “te adolo”, ”te amo” ! ! ! Aí , perguntaram para o japonês : - Puxa, mas este produto
é fantástico assim mesmo??? - SIM ! SIM ! SIM
! Galantido. – respondeu o japonês – Non falha
nunca ! Perguntaram novamente ao japonês: - Mas
A polícia estava fazendo a maior blitz por conta o nome é mesmo … KATON ? - SIM ! ! ! KATON
de um Assalto a um banco, acontecido nas … KATON DE CLÉDITO !!!
imediações de Osasco. Quando interceptaram
uma Kombi, considerada suspeita, já que estava
lotada de japoneses, o policial foi logo gritando:
‘Desce todo mundo! Mãos na cabeça! A japonezada obedeceu em silêncio. Agora um por um,
vai recitando o nome! E eles, obedientes, foram O japonês era meio tímido e levou a namorada pro
se apresentando: - Sartamo Obanko. - Matamo cinema. Então ela teve de tomar a iniciativa, com
Okasha. - Kontiro Nosako. - Katamo Osnique. todo jeitinho. Devagarinho, ela foi enfiando a mão
- Saimo Koreno. - Fugimo Nakombi - Osguarda pela braguilha a dentro e nada, aquela dificuldade.
De repente, o japonês diz: - Ta duro, no? E ela: - É,
Pararo. - Tomamo Noku.
ta duro de achar.

O sujeito estava desconfiado que a mulher dele
estava aprontando. Ai contratou um detetive
japonês para vigiar a mulher. Depois de algum
tempo, o detetive apareceu com o primeiro relatório. - Conta! - pede o marido. - Zapones seguiu
seu mulher, non? Ai ela entrou no taxi. Zapones
atras. Ai seu mulher entrou num hotel, zapones
descobriu quarto de seu mulher. Tinha árvore em
frente de janela do quarto, non? Ai chegou homem.
Homem tirou a roupa, mulher tirou a roupa. Seu
mulher ótima, non? Ai seu mulher deitou na cama.
- E ai? O que foi que aconteceu? - Ai zapones caiu
do árvore, non?
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Japoneses e suas profissões:
* Takamassa Nomuro ? pedreiro
* Kotuka Oku Dokara ? proctologista
* Katano Okako ? gari
* Kawara Norio ? pescador
* Tanaka Traka ? cobrador de ônibus
* Fujiko Oro ? trombadinha
* Kurano Okoko ? psiquiatra
* Kijuro Burabo ? banqueiro
* Armando Oboro ? confeiteiro
* Takafuro Nokoko ? neurocirurgião
* Kutuka Aguya ? acumputurista
* Dibuya Omiyo ? roceiro

Foi num jantar oficial lá em Brasília, oferecido
ao decano dos embaixadores. Acontece que o
decano era japonês. Sentou-se ao lado dele a
mulher de um diplomata que ia ser transferido para
o Japão. Como a língua oficial hoje e o inglês, o
papo se desenrolou nesta língua. Lá pelas tantas,
a mulher perguntou ao japonês:
- Sir, do you have elections in Japan? Ao que ele
respondeu:
- Yes, madam, evely molning.

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Não tenha medo da concorrência: mostre
do que você é capaz e arrase! Também no trabalho seu
potencial será notado! Nº 19.

Câncer - 21/06 à 21/07

Evite se expor diante das atribulações. Há
sinais de conflitos por toda parte. Em casa, motivos bobos
podem gerar confusão. No amor ofereça apoio ao seu par.
Nº da Sorte 60.

3883-3433

Leão - 22/07 à 22/08

Esta fase promete bons momentos íntimos com
o par. Aprenda a abrir mão de algumas coisas em casa e
use sua ousadia para renovar suas esperanças. Encare um
trabalho extra. Nº da Sorte 21.

Virgem - 23/08 à 22/09

Tente dar mais atenção às pessoas com quem
convive sempre. As estrelas favorecem as relações sérias
e estáveis. Nº da Sorte 10.

3883-3433

Libra - 23/09 à 22/10

A mulher do japonês tá lá tomando banho e grita:
- Akiro, traz o sutia pra mim! - Sutia pra quê? Non
tem nada pra segurar... - Ah, e? Enton por que
você usa cueca?

Mantenha sempre a tranquilidade e a cabeça
no lugar se precisar tomar decisões. Procure ficar em
harmonia com os parentes para conquistar a paz interior.
Planeje uma viagem curta. Nº da Sorte 61.

Escorpião-23/10 à 21/11

Tente controlar sua ansiedade nesta semana.
Não fique pensando em mudar radicalmente a sua vida a
toda hora – é melhor deixar as coisas como estão para não
ter de fazer tudo outra vez. 02.

3883-3433
Japonês resolveu pintar o pára-choque do caminhão: - Por favor, pinta DEUS ME GUIA bem
bonitinho, no? - O sujeito caprichou nas letras e
zapon foi embora contente, só que na primeira
esquina deu a maior porrada no poste. Passados
uns dois meses, voltou lá com o caminhão todo
consertado. - Vamos pintar frase bem bonita no
porochoque, no? - Já sei, vamos pintar DEUS ME
GUIA. - No, no, agora muda, né? Pinta JAPONÊS
MESMO GUIA!

Sagitário- 22/11 à 21/12

Você será o centro das atenções, mas nada
cairá do céu nesta fase. Na saúde, cuide melhor da sua
alimentação. Saiba que para receber amor é preciso demonstrar o mesmo. Portanto, pense bem. Nº da Sorte 10.

Capricórnio-22/12 à 20/01

A dois, cenas de ciúme podem ser desastrosas. Use todo seu jogo de cintura no emprego e cuidado
com escândalos. Evite se envolver em brigas ou discussões
que nada têm a ver com você. Nº da Sorte 04.

3883-3433

Aquário-21/01 à 19/02

Um monte de japonêses roubaram um banco e
depois fugiram na kombi. Quais são os nomes
dos japoneses?
Robarobanco, fugirucomgrana, entraramnakombi,
contaramdinheiro e bateramnakombi.

O relacionamento afetivo passará por uma fase
de desentendimentos, atenção! Mantenha as dívidas na
ponta do lápis para não se complicar depois. Nº da Sorte
03.

Peixes - 20/02 à 20/03

Não arrisque toda sua grana num projeto
profissional. Aguarde mudanças na sua vida, mas alguns
segredos deverão vir à tona. Aos poucos, você terá consciência do seu potencial. Nº da Sorte 20.
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Em apenas oito horas, mais de seis mil pessoas
são transportadas pelos botes emergenciais
Um
levantamento
feito pela Prefeitura de São
Sebastião aponta que, somente nesta segunda-feira
(20/05), em oito horas, mais
de seis mil pessoas utilizaram o transporte emergencial feito por botes oferecidos pela Administração
Municipal.
O transporte segue
em funcionamento 24 horas
por dia, até que seja feita a
liberação total da Rodovia
Rio-Santos, na altura do
quilômetro 118 - na Cigarras, onde há o risco iminente do deslizamento de bar-

reiras.

Pelo mar, o trajeto
feito entre a praia das Cigarras e o Píer do bairro São
Francisco foi a alternativa
para a população que reside
nos bairros da
Costa Norte e
na cidade de
Caraguatatuba
acessar a região central de
São Sebastião.

Segundo as equipes
da prefeitura, os barcos
saem em um intervalo de 20
minutos com capacidade de
transporte de 480 pessoas
e somente nesta segunda-feira, entre as 5 hs e 14hs
foram mais de seis mil pessoas transportadas.
A Prefeitura reforça
ainda que as embarcações
são preparadas para este
tipo de transporte, contam
com profissionais habilitados e coletes salva-vidas.

23 de maio de 2019

Felipe Augusto decreta
situação de Emergência

O prefeito Felipe Augusto decretou situação de
Emergência no Município
por causa das fortes chuvas
que atingiram a cidade nos
últimos dias. De acordo com
a Coordenadoria de Defesa
Civil o acumulado das chuvas nas últimas 96 horas chegou a 264 milímetros.
No bairro de Barequeçaba, região central da cidade, 34 famílias que moram
nas ruas Casemiro de Abreu
e Genciano Felipe Bueno foram removidas de suas casas
devido ao risco de queda dos
imóveis que estão em uma
área de encosta.
Desde a manhã desta segunda-feira (20/05), o
prefeito Felipe Augusto e
as equipes da Defesa Civil
Municipal, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil,
das secretarias de Serviços
Públicos, Saúde e Desenvolvimento Social estão no local
avaliando a situação e providenciando a retirada dos pertences das famílias que serão

guardados provisoriamente
no Centro de Apoio Educacional (CAE) do bairro.
Segundo o Major
Marcelo Vieira dos Santos,
da Coordenadoria de Estado
de Defesa Civil, com o decreto da situação de emergência será feito o registro
dos danos e prejuízos causados pelas chuvas. “O processo da situação de emergência
serve para fazer o registro
dos danos e prejuízos que
pode ser público ou privado. No caso das famílias de
Barequeçaba, por exemplo,
os moradores terão amparo
jurídico para fazer o resgate
do FGTS deles”, explicou o
Major.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento
Social cerca de 30 pessoas
estão desabrigadas e 120 desalojadas e hospedadas em
abrigos temporários.
No final de semana
o Fundo Social fez o atendimento de mais de 400 pesso-

as que passaram pelos abrigos provisórios montados
em unidades de ensino da
cidade. Cerca de 150 pessoas
somente na EMEI Chapeuzinho Vermelho, no bairro São
Francisco e cerca de 40 pessoas na unidade da Enseada.
A rodovia Rio-Santos, altura do quilômetro 118 – no
bairro Cigarras – permanece
interditada totalmente para a
limpeza da pista e a contensão da encosta que ainda corre o risco de deslizamento.
Os técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), Instituto Geológico
e da Defesa Civil seguem
com o monitoramento e as
avaliações periódicas para
que possa ser feita liberações
momentâneas de meia pista.
A Defesa Civil permanece
com o monitoramento das
áreas de risco e pede para a
população em caso de ocorrências ligue para os números de atendimento nos telefones 153 e 199.
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VENDO MEIA
MALHA E TRICOT
ATACADO E
ALUGO casa em
Pouso Frio, Chácara
VAREJO C/ SIGRID. cond. fechado, mobicom 5.000,00 m2
liado em caráter pro- fundo para represa.
(12) 99124-3992
longado, próximo ao
centro e a praia pra 1
ou máximo 2 adultos.
3882-1172

R$ 30.000,00
aceito carro.
Fone: 974040022 e
997299981

ALUGO quarto mobiliado Centro/ incluso água e
luz para uma pessoa (12)
98153-0428/ 3882-3030
VD TERRENO JAQUEIRA próx. rodoviária /
300m²/ R$ 140.000,00 / ALUGO CHALÉ próxAluga-se 1 apartamentos de um dormitório no bairro Pontal 3882-3022
imo a praia/ Porto Novo/
R$ 400,00/ 3882-3022
Santa Marina próximo a pista. Sala conjugada, uma suíte e
banheiro com instalações para máquina de lavar. Possue uma ALUGO c/proprietário
vaga de garagem com controle remoto, antena coletiva para casa 2 dorms/ sala/ coz/ ALUGO CASA CENárea/ garagem coberta/
TV digital, porteiro eletrônico e Wi-Fi - Fone: 98114-0022 com Martim de Sá/ F: (12) TRO 3 dorms. (1 suíte)
demais dependências/ R$
proprietário
99724-4474
2.300,00/ 3882-3022

VD 2 casa novas R$
175 mil cada Golfinho/
2 dor/ sl/ coz/ wc/ qtal/
gar/ ac. prop/ financ.
próprio ou banco/
98040-5545

ALUGO casa condomínio 2 quartos/ 2
banhs/ sala/ coz/ lavand/
particular/ bairro Tinga/
R$ 800,00/ 98130-6031

VD casa Porto Novo,
dois dorm/ 3 vagas/ 500m
da praia/ 50m da pista/
dctos ok/ aceita financ/
R$ 230.000 Zap 996229797 c/Jorge
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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 conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO 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 contestação, 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 confrontações: 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) .
CONDOMINIO PORTAL COSTA BRAVA
CNPJ 01.032.365/0001-60
Rua Jacarandá, 498 - Martim de Sá
11662-690 Caraguatatuba - SP
Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores Condôminos do Condomínio Portal Costa
Brava a participarem de Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no
dia 01 (primeiro) de junho de 2019, sábado, nas dependências do Condomínio, com primeira chamada às 15:00H e em segunda chamada às
15:30H, para deliberarem sobre:
a maio/2019

1. Aprovação das contas da atual administração de janeiro

2. Eleição de Síndico e Conselho para o período de
01/07/2019 a 30/06/2021

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINUTA EDITAL USUCAPIÃO LUIZ SANTOS NETO

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel

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 conhecimento 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 contestação,
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 esquina 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 propriedade pertencente a Antônio Carlos da Silva até encontrar a uma distância de 47,310m (quarenta
e sete metros, trezentos e dez milímetros lineares) 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 coordenadas 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 coordenadas 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 propriedade a qual se encerra uma
área de 786,90m² (setecentos e oitenta e seis metros e noventa decímetros
quadrados).

Na qualidade de Síndica do Condomínio em epígrafe,
eu, Elizete Barbosa Sues, venho pela presente convocar os senhores condôminos para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 01 de JUNHO (SÁBADO) de 2019, nas dependências do Condomínio, sito a Rua Adaly
Coelho Passos, nº 600 - Prainha, neste município, às 09:00 horas em
primeira convocação. Caso não haja “quorum” regulamentar, ficam desde
já convocados para reunir-se no mesmo dia em segunda chamada às
09:30 horas, com qualquer número de presentes para deliberarem e
votarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
A) Eleição membros do Conselho e Subsíndico;
B) Constituição de Comissão para revisão e alteração da Convenção e
Regimento Interno;
C) Outros assuntos de interesses gerais a serem colocados e se necessário deliberação, deverão constar na ordem do dia em futura assembleia.
Observações:
• Os condôminos que não puderem comparecer poderão
se fazer representar por procuração simples, com poderes específicos
para a assembleia. Só podem participar os condôminos quites com o condomínio (Código Civil).
• A ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO NÃO É SOMENTE
PARA DELIBERAR O FUTURO E A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, MAS
TAMBÉM PONTO DE ENCONTRO PARA DISCUSSÃO DE IDÉIAS E
CONFRATERNIZAÇÃO DOS MORADORES, VOLTADAS PARA UM OBJETIVO COMUM: O BEM ESTAR DE TODOS. PARTICIPE!!
Caraguatatuba, 21 de Maio de 2019.
Atenciosamente.
Elizete Sues
Síndica do Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO
CIDADE JARDIM, CARAGUATATUBA / SP
Fundada em 21/09/1997
CNPJ 02.189.547/0001-02

VD lote no Golfinho/ murado
e aterrado/ 250m²/ av. principal bloquetada/ escritura/ R$
Os Condôminos impossibilitados de comparecer poderão
85.000 zap 99622-9797 c/
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
fazer-se representar por procuração, na forma regimentar.
O Presidente da Associação de Moradores do Bairro Cidade Jardim CON- Jorge
3. Outros assuntos de interesse condominial

O não comparecimento implica aceitação das decisões assemblares sendo direito do condômino participar e votar nas deliberações da assembléia
estando quite com suas obrigações condominiais, conforme preceitua o
art. 1.335, III do Código Civil Brasileiro. É importante a participação de
todos!
Caraguatatuba, 15 de maio de 2019
Carlos Sebastião Nascimento - Síndico

Passo roupas p/R$ 50,00
e faço faxina p/R$ 70,00/
somente região Centro
Caraguá/ passo roupas
a domicílio (27) 997856966

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

VOCA, nos termos do Capítulo V, Artigo 12, Alínea I, Capítulo VI, Artigo
27, Parágrafos 2º e 3º e Artigos 28 e 29 do Estatuto Social em vigor, seus
associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA com
o objetivo de participarem da ELEIÇÃO de nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 2019/2021.
Data: 25 de maio de 2019
Horário: 16 horas (primeira chamada)
Local: Sede Social, Alameda dos Ciprestes, 155, Cidade Jardim
Os interessados em participarem da nova diretoria deverão registrar suas
chapas, respeitados os termos do Art. 27, Parágrafo 2º e Art. 28 do Estatuto Social em vigor, até 30 minutos antes da instalação da Assembleia,
na Secretaria da Associação. Informações pelo telefone 988214101 com
Ormeu ou 3883-2259 com Francisco.
Caraguatatuba, 21 de maio de 2019
ORMEU GOMES MACHADO
Presidente

vd 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

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

23 de maio de 2019
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

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
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

VD lote no Golfinho/
murado e aterrado/
CHALÉ ALUGO 1 dormitório
250m²/ av. principal blo- ALUGO
quetada/ escritura/ R$ próximo as colônias/ R$ próximo a rodoviária/ R$
900,00/ 3882-3022
85.000 zap 99622-9797 450,00/ 3882-3022
c/Jorge
LETÍCIA – 24 anos, morena,
SARAH -22 anos, a verdadeira
bronzeada,
sem frescura, remulher melão, suculenta, gostosa,
cém
chegada
na cidade, estilo
farta de tesão e sensualidade,
namoradinha.
Local discreto.
bonita, educada e atenciosa. Te
(12)
99208-5150
aguardo. (12) 98187-4391

TALILA – 19 anos, bumbum e
seios meios, corpo malhado,
carinhosa, estilo namoradinha.
Beija na boca. Com local
discreto. (12) 98163-8999

JULHA – Mulata de parar o transito, 20 anos,
capa de revista, ex. rainha da bateria da escola
de samba. Atenciosa.
Aguardo vocês no meu
local. (12) 98146-5287

FERNANDA – 19 anos, linda, magrinha, branquinha, sem frescura,
corpo durinho, Primeira vez na
cidade. (12) 99106-7728
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