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Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ 
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para 22º Festival do Camarão 
Kauan Alves da Silva Aluno 

da EMEF Arouca vence 
o Matemática Caraguá 

Felipe Augusto entrega 
títulos e regulariza imóveis 

em Maresias

São Sebastião marca 
presença na feira de turismo 

BNT Mercosul



 - 02 -Noroeste News 30 de maio de 2019

Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

Você sabe por que seus relacio-
namentos amorosos apresentam pa-
drões comportamentais repetitivos como 
agressão, descaso, traição, ciúmes, ví-
cios etc.? Ou,  por que você não conse-
gue se relacionar com ninguém? Gosta-
ria de trazer aqui três pontos de reflexão, 
observe se algum se assemelha a você. 

1º Quando vamos para uma rela-
ção carregamos nosso sistema familiar 
de origem, ou seja, pai, mãe, irmãos, 
avós etc.

2º Quando repetimos padrões de 
nossos antepassados por amor.

3º Quando numa relação entre ca-
sal saímos de nosso papel (de marido ou 
esposa).

Vamos ao passo a passo.

Muitas vezes buscamos em uma 
relação algo que ficou preso em nossa 
família de origem, seguimos querendo 
um amor infantil do pai ou da mãe e 
buscamos isso em nossas relações, por 
exemplo, um filho que referencia a au-
sência materna, busca na companheira 
uma mãe, ou ao contrário, uma filha cujo 
pai era alcóolatra, entrará em ressonân-
cia com um companheiro com vícios. 
Isso se dá porque estamos inconsciente-
mente vinculados ao nosso sistema fami-
liar, com amor cego e infantil. 

Outro exemplo é quando adota-
mos sentimentos e comportamentos de 
familiares, a tia que nunca se casou, ou 
foi traída, logo nos emaranhamos a essa 
tia e adotamos o mesmo padrão de com-
portamento. E por fim, numa relação de 
casal, quando vem as crianças e são prio-
rizadas por ambos, e assim, o casal, que 

gerou tais frutos fica em segundo plano. 

Bert Hellinger (criador das cons-
telações familiares) nos diz que, primei-
ro vem o casal, depois os filhos, essa é 
a ordem! Outro ponto para refletirmos, 
é quando nos tornamos mãe do marido 
ou pai da esposa e saímos de nosso pa-
pel, isso reflete superioridade e com essa 
postura dizemos para ele (a), você não 
dá conta! 

Para finalizar, num relaciona-
mento de casal precisa haver um equi-
líbrio entre dar e receber, uma traição, 
para exemplificar, quando ocorre e um 
dos companheiros decide “perdoar”, o 
correto é: Eu fico com 50% da culpa e 
deixo 50% com você! Isso faz com que 
possamos assumir que estávamos dando 
demais e o outro não conseguiu carregar 
e voltamos ao equilíbrio entre dar e re-
ceber

Ótimo! E agora? Me vi em alguns 
pontos, o que fazer!

Aqui foram ilustrados algumas si-
tuações e por mais que se assemelhem a 
sua história, cada caso é um caso. O pri-
meiro passo é a tomada de consciência, 
onde saímos do amor cego ao amor que 
vê, o passo seguinte é tomar pai e mãe 
aceitando que temos os pais que preci-
sávamos ter para nosso processo de evo-
lução, e que eles são as portas para essa 
existência. Autoconhecimento é a busca 
de nós mesmos, então questione sempre! 

Relacionamento Amoroso e a 
Constelação Familiar

Aline Romano  
Professora, Psicanalista, 
Psicopedagoga, 
Hipnoterapeuta e 
Consteladora Familiar 
Sistêmica

Por Aline Romano

Integrantes da Câmara Jovem se 
reúnem com Secretária de Educação 
Integrantes da Câma-

ra Jovem de Caraguatatuba 
participaram na quinta-feira 
(23/05), de um café da ma-
nhã com a Secretária de 
Educação, Márcia Paiva. O 
objetivo do encontro foi le-
var os jovens a conhecer o 
cotidiano, a estrutura e forma 
de organização da secretaria, 
além de proporcionar a troca 
de experiências.

A estudante Sophia 
Gonçalves Vecchio, 14 anos, 
vice-presidente da Câmara 
Jovem, disse que “o encontro 
foi uma ótima oportunidade 
para que ela entendesse um 
pouco mais sobre os setores 
da secretaria, a interligação 
entre eles e como se organi-
zam para que as escolas pos-
sam aplicar os programas e 
projetos de educação”.

Sobre a Câmara Jovem

A Câmara Jovem de 
Caraguatatuba, instituída 
pelo Programa Jovem Legis-
lador, tem o objetivo de ofe-
recer aos jovens estudantes, 
regularmente matriculados 
em escolas públicas e parti-
culares, lições de cidadania e 
democracia por meio da vi-
vência de processo democrá-
tico mediante a participação 
em jornadas de atividades 
legislativas simuladas, com 

diplomação e exercício de 
mandato parlamentar.

O programa permite 
a elaboração de propositu-
ras legislativas que ofertem 
soluções para problemas 
identificados no contexto 
social, cultural e econômi-
co, fomentando o despertar 
do senso crítico dos jovens. 
Mais que um programa, a 
Câmara Jovem é um instru-
mento de educação voltado 
para o preparo consciente do 
exercício da cidadania.

Caraguatatuba convoca população do 
grupo prioritário a participar da última 
semana da Campanha de Vacinação 

contra Influenza 
Com cerca de 30 

mil doses aplicadas, após 
imunizar 85,29% do grupo 
prioritário  contra influenza, 
a Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Saúde, convoca pacientes 

deste grupo que ainda não se 
vacinaram na Campanha de 
Vacinação Contra Influenza 
2019 a comparecer à Unida-
de Básica de Saúde (UBS) 
mais próxima para receber a 
imunização.

Desde o dia 10/04, to-
das as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município 
estão com salas de vacina 
abertas, segundo cronogra-
ma de cada unidade, para 
a realização da Campanha 

de imunização é realizada 
considerando momentos es-
pecíficos para mobilizar a 
população. No período de 10 
a 19/04, foi a vez do grupo 
A (crianças de seis meses até 
cinco anos, 11 meses e 29 
dias; gestantes e puérperas  –  
até 45 dias após o parto.

A meta da campanha 
é vacinar 90% do público 
alvo. A imunização contra 
influenza é uma das medidas 
mais efetivas para a preven-
ção da influenza grave e de 
suas complicações.

Segundo a Secretaria 
de Saúde de Caraguatatuba, 
o objetivo da ação é reduzir 
as complicações, as interna-
ções e a mortalidade decor-
rentes das infecções pelo ví-
rus da influenza nos grupos 
A e B e atualizar a situação 
vacinal de crianças, gestan-
tes e puérperas.

Grupos prioritários 
para a vacinação contra in-
fluenza

✔ Crianças de seis 
meses a menores de seis anos 
(5 anos, 11 meses e 29 dias)

✔ Gestantes: em 
qualquer idade gestacional.

✔ Puérperas: todas 

as mulheres no período até 
45 dias após o parto estão 
incluídas no grupo alvo de 
vacinação. Para isso, deve-
rão apresentar documento 
que comprove a gestação 
(certidão de nascimento, car-
tão da gestante, documento 
do hospital onde ocorreu o 
parto, entre outros) durante o 
período de vacinação;

✔ Trabalhador de 
Saúde: todos os trabalha-
dores de saúde dos serviços 
públicos e privados, nos di-
ferentes níveis de complexi-
dade;

✔ Professores: todos 
os professores das escolas 
públicas e privadas;

✔ Povos indígenas: 
toda população indígena, a 
partir dos seis meses de ida-
de;

✔ Indivíduos com 60 
anos ou mais de idade deve-
rão receber a vacina influen-
za, apresentando documento 
que comprove a idade;

✔ Pessoas portado-
ras de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras con-
dições clínicas especiais in-
dependentemente da idade.

contra Influenza, que segue 
até a próxima sexta-feira 
(31/05) e tem como meta 
vacinar 90% do grupo prio-
ritário.

Até a última quinta-
-feira (23), o grupo das 
crianças havia atingido ape-
nas 79,15% de vacinados, se-
gundo dados da Secretaria de 
Saúde de Caraguatatuba. Ao 
todo, 6.732 crianças foram 
imunizadas até o momento.

Além das crianças, 
foram vacinados 862 gestan-
tes (66,87%); 255 puérperas 
(120,28%); 12.183 idosos 
(104,34%); 2.629 trabalha-
dores de Saúde (77,18%); 
230 policiais; 1.118 pro-
fessores (66,86%); 3.663 
pessoas com comorbidades 
(64,45%); gerando um total 
de 27.672 doses aplicadas.

O grupo B já é va-
cinado junto aos represen-
tantes do grupo A desde o 
dia 22/4. Dentro do grupo 
B, estão idosos (60 anos ou 
mais de idade); trabalhado-
res de saúde; professores de 
escolas públicas e privadas, 
policiais e grupos de doentes 
crônicos.

Em 2019, a estratégia 
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Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ abre contagem 
regressiva para 22º Festival do Camarão 

O domingo (26/05) no 
Mirante do Por do Som, em 
Caraguatatuba, foi marcado 
pela cerimônia ‘Barcos ao 
Mar’, dando início à tempo-
rada de pesca do camarão, 
crustáceo que é a base do 
Festival do Camarão, a ser re-
alizado entre os dias 12 e 21 
de julho, na Praça da Cultura 
(Centro).

Mais de 200 pessoas 
acompanharam as procissões 
terrestre e marítima, condu-
zidas pelo padre Cláudio Ro-
drigues da Silva, pároco da 
Igreja Santa Terezinha, acom-
panhadas pela Banda Munici-
pal Carlos Gomes. Durante 
as procissões, foram levadas 
as imagens de São Pedro Pes-
cador e Nossa Senhora dos 
Navegantes, padroeiros da 
comunidade pesqueira, que 
foi pedir as bênçãos para um 

decimento estão em todos os 
cantos.

Com essa visão, o se-
cretário de Meio Ambiente 
Agricultura e Pesca, Marcel 
Luiz Giorgeti, aproveitou a 
cerimônia para reforçar as 
ações junto à comunidade 
pesqueira.

“A maioria das pes-
soas não conhece mais essa 

22ª edição.
“Vamos fazer a me-

lhor festa possível, superando 
a cada ano esse evento que é 
dos pescadores, da comuni-
dade de Caraguatatuba”.

O prefeito Aguilar 
Junior aproveitou a oportuni-
dade da cerimônia ‘Barcos a 
Mar’ para destacar a reforma 
no Entreposto de Pesca do 
Camareiro que deve ser en-
tregue até o final deste ano.

O novo entreposto 
terá um layout mais aconche-
gante e agradável, com uma 
cobertura maior para atender 
os pescadores e consumido-
res, além de melhor disposi-
ção dos boxes e intervenções 
na câmara fria.

A obra contempla a 
execução de cobertura central 
que unirá os blocos, substi-
tuição de todo revestimento 
e piso cerâmico dos boxes, 
substituição das portas e es-
quadrias de madeira por es-
quadrias de alumínio e aço 
galvanizado, execução de 
cisterna em alvenaria para 
captação d’água da chuva e 
utilização da mesma na lava-
gem da área externa do entre-
posto, revisão e execução de 
novo sistema de esgoto, além 
da execução de paisagismo 
com a introdução de árvores 
nativas e arbustos ornamen-
tais.

bom ano de pesca.
O presidente da As-

sociação dos Pescadores da 
Praia do Camaroeiro e ho-
menageado desta edição do 
‘Barcos ao Mar’, Nilo Rolim 
do Amaral, o Nilo Cabeça, 
destacou que a expectativa é 
sempre boa. “Quando vamos 
ao mar, temos a certeza de 
uma boa pesca”.

O fim do defeso do 
crustáceo termina em 31 de 
maio e nesses últimos dias 
os retoques nas embarcações, 
nas redes de pesca e no agra-

atividade, o caiçara verdadei-
ro está acabando e nosso pa-
pel é reforçar cada vez mais 
as ações para que elas sejam 
preservadas”.

Assim também pensa 
Silmara Mattiazzo, presiden-
te da Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba, responsável 
pela organização do ‘Barcos 
ao Mar’, em parceria com a 
Associação dos Pescadores e 
a Prefeitura de Caraguatatu-
ba, e pelo Festival do Cama-
rão, que este ano chega à sua 

Kauan Alves da Silva 
Aluno da EMEF Arouca vence 

o Matemática Caraguá 
A secretaria Munici-

pal de Educação de Caragua-
tatuba realizou nesta quinta-
-feira (23/05), a etapa final 
do projeto Matemática Ca-
raguá. O projeto é realizado 
anualmente pela Secretaria 
de Educação com o objetivo 
de estimular o estudo da Ma-
temática.

O evento foi realiza-
do no Teatro Mário Covas e 
teve a participação de 29 alu-
nos de unidades escolares da 
rede pública municipal e es-
tadual. Eles foram seleciona-
dos em uma primeira etapa, 
fase classificatória realizada 
nas unidades escolares.

Nesta etapa final, 
os selecionados resolveram 
contas das quatro operações 
básicas da matemática: Adi-
ção, Subtração, Multiplica-
ção e Divisão.

Ao final das rodadas, 
as respostas foram entregues 
aos integrantes da banca de 
avaliadores, composta por 

educadores municipais.
Os três alunos com 

melhor desempenho foram:
1º – Kauan Alves da 

Silva | EMEF Antônia Antu-
nes Arouca

2º – Estefanio Edu-
ardo Costa Araújo | EMEF 
Profª Maria Thereza De Sou-
za Castro

3º – Ana Luiza Ber-
nardes da Fonseca | EME-
FEBS Prof. Ricardo Luques 
Sammarco Serra

Com essa vitória, o 

aluno Kauan Alves da Silva 
será o representante de Ca-
raguatatuba no Matemática 
Vanguarda, previsto para 
acontecer no dia 18 de se-
tembro.

A Professora Gislene 
Avila Rodrigues declarou es-
tar muito feliz com o resulta-
do obtido por seu aluno. “Ele 
é dedicado. Estuda bastante. 
Agora vamos trabalhar para 
o Matemática Vanguarda. 
Nosso município será bem 
representado”.

Prefeitura continua limpando as ruas do 
bairro Prainha com mais de 40 funcionários 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba prosseguiu na sex-
ta-feira (24/05), com a lim-
peza das ruas Adaly Coelho 
Passos, Dr. Antônio Roberto 
de Almeida e adjacentes, no 
bairro Prainha, na região 
central da cidade.

Devido às chuvas que 
aconteceram no último final 
de semana, parte do Morro 
do Camaroeiro, no trecho 
voltado para a Prainha des-
lizou. Ninguém se feriu, po-
rém a lama vinda do morro 
invadiu um estacionamento e 
parte das ruas do bairro.

Os serviços vêm sen-
do realizados desde segunda 

feira (20/05), 
em uma ação 
conjunta entre 
a Secretaria de 
Serviços Pú-
blicos (Sesep) 
e a Secretaria 
de Obras.

F u n -
cionários da 
Sesep, PEAD e terceirizados 
pela Secretaria de Obras, to-
talizando cerca de 40 pesso-
as, trabalham na região. As 
equipes contam com uma re-
troescavadeira, uma moto ni-
veladora (Patrol), caminhões 
trucados, uma máquina Bob 
Cat e um caminhão pipa da 

Secretaria de Obras.
Após a limpeza das 

ruas, a Sesep ainda pretende 
fazer a limpeza das redes de 
drenagem e esgoto do bairro 
com máquinas de hidrojatea-
mento (jato de água em alta 
pressão). Segundo a previ-
são, até o final dessa semana 
o serviço será finalizado.
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Fundo Social leva ‘Ação em Família’ 
para Maresias em dia especial

O Fundo Social de 
São Sebastiao realizou neste 
sábado (25), mais uma edi-
ção do programa “Ação em 
Família”. Desta vez, a ação 
beneficiou a comunidade de 
Maresias, Costa Sul da cida-
de. O evento que aconteceu 
na Rua da Cesp, das 9h às 
13h, contou com a parceria 
de diversas secretarias mu-
nicipais, tendo por objetivo 
integrar e acolher as famílias 
do bairro por meio dos servi-
ços prestados pela Prefeitura 
Municipal.

O evento aberto à 
população, promoveu ativi-
dades como vacinação, corte 
de cabelo, cadastramento em 
programas sociais, vacina-
ção de cães e gatos, recrea-
ção, aferição de pressão arte-
rial e outros atendimentos. A 
moradora, Jaqueline Sacra-
mento, 32, conseguiu fazer 
o cadastramento biométrico. 
“Eu ainda não tinha feito, de-
vido a correria do dia a dia, 

mas com essa oportunidade 
acabou ficando mais fácil”, 
comentou.

Além disso, houve 
ainda atrações infantis, como 
piscina de bolinhas, pula-pu-
la e futebol de sabão, com a 
distribuição de pipoca e al-
godão doce para as crianças. 
Para outra moradora, Eliete 
Arlindo do Nascimento, 32, 
a ação no bairro foi provei-
tosa. “Gostei muito do bazar 
de roupas e aproveitei para 
fazer as sobrancelhas. Agra-

deço ao prefeito e a todas as 
pessoas que vieram ajudar e 
apoiar a nossa comunidade”, 
disse.  

Na oportunidade, 
também aconteceu a cerimô-
nia de entrega de 67 títulos 
de legitimação fundiária aos 
moradores do Núcleo Bom 
Jesus, da área composta por 
108 lotes. Sendo os primei-
ros títulos conferidos após 
êxito da atual gestão em 
ação demarcatória que le-
vou mais de 70 anos para ser 
concluída.

São Sebastião marca presença 
na feira de turismo BNT Mercosul

Nos dias 24 e 25 de 
maio, a Prefeitura de São Se-
bastião, por meio da Secreta-
ria de Turismo (Setur), parti-
cipou da 25ª edição da BNT 
Mercosul, em Itajaí (SC).

A feira reuniu mais 
de cinco mil profissionais de 
turismo, veículos de comuni-
cação, operadores e agentes 
de viagens, para a realização 
de negócios entre fornecedo-
res e compradores de todo o 
Brasil e da América do Sul.

Criando um cená-
rio ideal para divulgar os 
atrativos turísticos de São 
Sebastião e fazer contatos 
comerciais, a BNT também 
ofereceu capacitações aos 

agentes de via-
gens durante 
os dois dias de 
feira. A prefei-
tura realizou 
no estande da 
Secretaria do 
Estado de São 
Paulo uma ca-
pacitação para 
os operadores 
e agentes de turismo, mos-
trando a cidade, sua gastro-
nomia, ecoturismo e cultura.

O presidente da Fun-
dação Educacional e Cultu-
ral “Deodato Sant’Anna”, 
Cristiano Teixeira Ribeiro, 
esteve presente na feira. 
“Queremos nos consolidar 

no mercado do turismo. São 
Sebastião é um destino mui-
to procurado e essa ação é 
para fomentar e incentivar 
ainda mais a procura pelo 
município. Atendi centenas 
de agências de diversos esta-
dos do Brasil e da América 
do Sul, que ficaram bastante 
encantados.”, disse.

Em Caraguatatuba 
homem é baleado ao 

cobrar dívida
 O crime aconte-
ceu na tarde de quinta-feira 
(23/05), no bairro Perequê-
-Mirim. Um homem de 26 
anos foi baleado nas costas 
ao cobrar uma dívida de um 
adolescente de 17 anos.
 Segundo a Polícia 
Militar, o Samu foi chamado 
por vizinhos, e o homem le-
vado à Upa da cidade, onde 
relatou aos policiais que teria 
feito uma negociação com 
o adolescente que não teria 
cumprido sua parte e que em 
virtude do ocorrido ele teria 
ido até a residência do jovem, 
a fim de cobrá-lo, e o mesmo 
o baleou pelas costas.
 A polícia se dirigiu 
até a casa do acusado, mas 
não o encontrou.

Homem é esfaqueado 
enquanto dormia em 

Caraguatatuba
 A ocorrência foi na 
madrugada de segunda-feira 
(20/05), no bairro Ponte Seca.
 Um homem de 34 
anos foi atingido por facadas 
no pescoço, tórax e costas 
enquanto dormia, e mesmo 
ferido, conseguiu gritar por 
socorro e um vizinho acionou 
o SAMU.
 Segundo a Polícia 
Militar, o homem mesmo fe-
rido, conseguiu dizer que o 

atentado teria sido realizado 
por uma pessoa para a qual 
ele devia certa quantia em di-
nheiro. O homem não resistiu 
aos ferimentos e faleceu.
 Ainda segundo a 
polícia, a vítima tinha ante-
cedentes criminais por vários 
crimes.

Dupla é presa em 
flagrante em Ubatuba

 Em patrulhamen-
to pelo bairro Praia Grande, 
na noite de sábado (25/05), 
uma equipe da Polícia Militar 
percebeu a presença de uma 
moto, cujos ocupantes ten-
tavam esconder a placa com 
um saco de lixo e fugiram tão 
logo perceberam a presença 
da polícia.
 Os jovens foram 
abordados e com eles foram 
encontrados dois celulares, 
uma touca ninja e uma arma. 
Eles confessaram um roubo 
no Trevo da Praia Grande, 
além de outros roubos ocorri-
dos anteriormente.

Mulher é presa ao tentar 
entrar com droga no 

CDP de Caraguatatuba
 Na manhã de sába-
do (25/05), uma mulher de 24 
anos, tentou entrar no CDP de 
Caraguatatuba, com 41 gra-
mas de maconha escondidas 
no corpo. Ao passar por revis-
ta por meio de escaneamento 
pessoal, descobriu-se atra-

vés das imagens, a presença 
de objeto estranho na região 
pélvica da jovem. Questiona-
da, ela confessou que havia 
introduzido no ânus, um in-
vólucro com a droga que se-
ria entregue ao companheiro 
durante a visita. O invólucro 
foi espontaneamente retirado 
e seu nome suspenso do rol de 
visitantes.

PM captura em 
Caraguatatuba quatro 

procurados pela justiça
 Durante patrulha-
mento pelo bairro Perequê-
-Mirim, no Residencial Nova 
Caraguá I, na noite de quinta-
-feira (23/05), policiais da 
Polícia Militar se depararam 
com uma mulher em atitudes 
suspeitas e ao realizarem a 
abordagem foi constatado um 
mandado de prisão por roubo.
 Na mesma noite, no 
bairro Travessão, a PM abor-
dou um indivíduo, que após 
pesquisa, verificou-se tratar-
-se de procurado por homicí-
dio e roubo.
 Já na noite de sába-
do (25/05), a Polícia Militar 
deteve no Jardim Tarumã um 
indivíduo procurado pelo cri-
me de tráfico de entorpecen-
tes. 
 Ainda na zona sul, 
outro homem capturado era 
condenado por tráfico, no dis-
trito de São Miguel Paulista, 
em São Paulo.
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Rodovia SP 131 segue liberada em meia 
pista no sistema pare e siga monitorado

Após os trabalhos de 
desobstrução realizados pe-
las equipes da Prefeitura de 
Ilhabela, a Rodovia SP 131 
(Perimetral Sul), segue libe-
rada em meia pista no siste-
ma pare e siga monitorado, 
desbloqueando o acesso à 
região Sul da ilha, desde o 
último sábado (25).

A rodovia estava in-
terditada desde o dia 18, após 
grande desmoronamento, no 
bairro Piúva, que levou mui-
to material (árvores, terra e 
resíduos do imóvel destruí-
do), para a pista. No dia ante-
rior (17), uma primeira casa 
havia desabado no terreno 
ao lado. Técnicos do Insti-
tuto Geológico do Estado de 
São Paulo e Defesa Civil do 
Estado realizaram vistorias 
no local, impossibilitando o 
início dos trabalhos de deso-
bstrução de forma imediata 
pela instabilidade do solo.

Os serviços para a 
liberação da rodovia inicia-
ram na última quarta-feira 
(22), pelas equipes da Defe-
sa Civil e funcionários das 

Secretarias de Planejamento 
Urbano, Obras e Habitação 
e de Serviços Urbano, após 
trabalho de sucção com ca-
minhão hidrovácuo, que reti-
rou em torno de 15 mil litros 
de água da pista. A desobs-
trução começou com a reti-
rada da vegetação (árvores 
e podas) e de carros soterra-
dos, partindo para a remoção 
do grande volume de terra 
do local. Paralelamente foi 
realizado o taludeamento do 
barranco da área, para con-
tenção e prevenção de novo 
escorregamento.

Todo o trabalho foi 
realizado com suporte de 

monitoramento permanente, 
por empresa especializada 
em geotecnia, através de 
sondas instaladas no local 
para o processamento da 
área afetada, permitindo o 
diagnóstico da estabilidade 
do solo. 

Mesmo com a libera-
ção de meia pista, os traba-
lhos não foram concluídos. 
A Prefeitura estuda a me-
lhor estratégia, com base no 
monitoramento geotécnico, 
para dar continuidade nos 
serviços para que a rodovia 
seja totalmente desobstruí-
da, assim como na execução 
dos trabalhos de contenção 
da área.

Ubatuba será cidade-sede da segunda 
edição do Festival Paralímpico

Ubatuba será uma das 
70 cidades do Brasil a sediar 
atividades do Festival Pa-
ralímpico, que acontece em 
comemoração ao Dia Nacio-
nal do Atleta Paralímpico, 
comemorado no dia 22 de se-
tembro. Neste ano, o evento 
ocorrerá no sábado dia 21 de 
setembro e, em Ubatuba, in-
tegrará a programação da III 
Semana do Direito à Educa-
ção Inclusiva – evento esta-
belecido pela Lei Municipal 
4000/17.

Um encontro, reali-
zado na última quinta-feira, 
23, pela seção de Educação 
Especial da secretaria de 
Educação de Ubatuba, con-
tou com  a participação de 
representantes de pastas da 
Prefeitura, como Gabinete, 

Saúde, Segurança, Defesa 
Civil, Turismo e Unidade de 
Reabilitação (Unir), Compa-
nhia Municipal de Turismo 
(Comtur), Câmara Muni-
cipal e instituições, como 
Corpo de Bombeiros, Asso-
ciação de Pais do Espectro 

Autista de Ubatuba (Apeau) 
e Associação dos Amigos e 
Remadores da Canoa Caiça-
ra (AARCCA) para discutir 
o planejamento e a estrutu-
ra de realização de ambos 
eventos no município.

“Pare e Siga” no KM 118 é constante 
e obras no trecho estadual devem 

durar 6 meses
A Prefeitura de São 

Sebastião informa que o 
trânsito no trecho do KM 
118 da Rodovia Manoel 
Hypolito do Rego (SP-55) 
opera pelo sistema “Pare e 
Siga” de forma continuada. 
Desde o último dia 15, o 
tráfego no local foi prejudi-
cado em razão de quedas de 
barreiras devido às constan-
tes e fortes chuvas.

O Governo Munici-
pal montou imediatamente 
uma operação na fase emer-
gencial do incidente para 
manter a ordem e a segu-
rança.

Uma estrutura de 
resposta rápida à população 
envolveu assistência social, 
implantação de abrigos em 
unidades escolares, organi-
zação do trânsito, seguran-

ça, prestação de socorro que 
não poderia ser comprome-
tida, transporte por botes, 
todos os secretários e suas 
equipes em campo, Defesa 
Civil, Comunicação infor-
mando a população a cada 
momento e situação nova, 
e o prefeito in loco coorde-
nando os trabalhos no tre-
cho que foi afetado e ainda 

corre risco iminente de no-
vas quedas de barreiras.

Após a Administra-
ção Municipal operar no 
gerenciamento da crise, o 
Departamento de Estradas 
e Rodagens (DER) assumiu 
os trabalhos, e aponta para 
um prazo de até seis meses 
a conclusão das obras de 
contenção da encosta.

Vela de São Sebastião alcança ótimos 
resultados e é destaque em Guarapiranga

Neste final de sema-
na a Escola de Velas de São 
Sebastião esteve muito bem 
representada pelos alunos 
que disputaram a 3ª Eta-
pa do Ranking Paulista da 
Classe Optmist e a 2ª Etapa 
da Classe Laser. As competi-
ções ocorreram na represa de 
Guarapiranga, em São Paulo.

Pela Classe Laser 4.7 
o atleta de São Sebastião, 
Leonardo Vinícius da Silva 
Pereira, foi o grande desta-
que e ficou com o primeiro 
lugar da etapa. Excelente 
resultado também a terceira 
colocação de Emerson dos 
Santos Gomes Barbosa, que 
colocou São Sebastião ocu-
pando duas das três primei-
ras posições na categoria.

Os bons ventos sopra-
ram ainda para Guilherme 
Faria Marcianni, medalha 

de bronze na Classe Laser 
Radial. Já na categoria Es-
treantes, da Classe Optmist, 
Lucas Caetano ficou com a 
sétima posição.

Para o diretor da 
Escola de Velas de São Se-
bastião, Ubiratan Mourão, 
os atletas sebastianenses 

estão cada vez mais prepa-
rados para enfrentar novos 
desafios. “Os velejadores 
treinam em um ritmo muito 
forte, há uma dedicação di-
ária tanto dos atletas, quan-
to dos profissionais que 
os cercam. A equipe está 
crescendo, cada vez mais 
recebemos novos alunos e 
o time competitivo sempre 
volta com bons resultados 
das competições”, destacou 
Bira.

A Escola de Velas de 
São Sebastião está localiza-
da no Balneário dos Traba-
lhadores, na Praia Grande. 
Informações sobre as aulas 
podem ser adquiridas pelo 
telefone 3862-6803.



Felipe Augusto entrega títulos e 
regulariza imóveis em Maresias

Os moradores do Nú-
cleo Bom Jesus, de Maresias, 
Costa Sul de São Sebastião, 
receberam no sábado (25), 67 
títulos de legitimação fundiá-
ria, da área composta por 108 
lotes. A entrega foi realizada 
pela Prefeitura Municipal em 
parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria da Justiça e Ci-
dadania e Fundação Instituto 
de Terras do Estado de São 
Paulo (Itesp).

A ação faz parte do 
Programa de Regularização 
Fundiária Urbana e Rural, 
resultado de um convênio fir-
mado entre a Administração 
Municipal e a Itesp, que visa 
beneficiar mais de 3,5 mil 
imóveis inseridos na região 
conhecida como segundo pe-
rímetro de Maresias, que além 
deste bairro, abrange ainda 
Paúba, Toque-Toque Grande, 
Toque-Toque Pequeno e parte 
de Boiçucanga e Santiago.

São os primeiros tí-
tulos conferidos após êxito 
da atual gestão em ação de-
marcatória que levou mais de 
70 anos para ser concluída. 

Segundo o prefeito Felipe 
Augusto, finalmente o sonho 
da regularização fundiária se 
torna realidade para as famí-
lias de Maresias. “A justiça 
social permite que o cidadão 
deixe a condição de posseiro e 
passe a ser reconhecido como 
proprietário do seu imóvel, e, 
esse é um dos grandes passos 
da organização do nosso mu-
nicípio”, destacou.

De acordo com o se-
cretário da Justiça e Cidadania 
do Estado, Paulo Dimas Mas-
caretti, o trabalho de regula-
rização fundiária em São Se-
bastião está avançando. “Este 

é um projeto grande e que vai 
prosseguir. A nossa parceria 
com o Governo Municipal é 
permanente e juntos temos 
certeza de que vamos melho-
rar a vida de ainda mais pesso-
as”, ressaltou.

Com o evento, a ci-
dade soma mais de 200 títu-
los entregues à população. 
Na oportunidade, o prefeito 
também recebeu das mãos do 
secretário Mascaretti, a legiti-
mação fundiária de 9 áreas pú-
blicas destinadas à construção 
de espaços livres de uso pela 
comunidade, a fim de facilitar 
a reurbanização da região.

Felipe Augusto participa de reunião 
com comunidade da Baleia Verde

O prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto, 
e representantes de todas 
as pastas da Administra-
ção participaram de uma 
reunião com moradores 
do Núcleo Baleia Verde, 
localizado na Costa Sul do 
município, para discutir 
melhorias para a comuni-
dade, na noite de quinta-
-feira (23/05).

No encontro foram 
debatidos temas sobre 
regularização de ener-
gia elétrica e fundiária, 
saneamento básico e Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), além da 
pavimentação de ruas por 
meio do Projeto Mutirão. 
Os moradores da Rua Pre-
sidente irão participar do 
projeto.

Para a sebastianense 
Gabriela Barbosa a cida-
de tem avançado bastan-
te. “Conseguimos sanar 
muitas dúvidas e entender 

tudo que vem sendo feito 
pela Prefeitura. É impor-
tante ter esse retorno que 
o prefeito nos deu hoje”, 
comentou.

Um dos membros da 
Associação de Moradores 
da Baleia Verde, Leonardo 
Silva, disse que a reunião 
foi produtiva. “A gente vê 
que as coisas estão aconte-
cendo, mas precisávamos 
saber dos prazos. Quería-
mos saber o que realmente 

vem sendo feito para nossa 
comunidade. Felizmente a 
iluminação legal vai che-
gar, e vamos conseguir re-
gularizar nossos imóveis”.

Segundo o prefeito 
Felipe Augusto, estar com 
a comunidade é importan-
te. “Nós estamos aqui pela 
população, pelos sebas-
tianenses. Estamos há um 
pouco mais de dois anos 
trabalhando para recuperar 
mais de 20 anos de aban-
dono.”, finalizou.
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A Nice calçados completou 34 anos de sucesso, 
e para comemorar ofereceu uma festa com bolo 

e o tradicional parabéns para clientes, 
funcionários e ex-funcionários que fizeram e 

fazem parte da história do grupo Nice calçados. 
Os (proprietários) Sr. Fausto e Tarsila Stella 

agradeceram pessoalmente a todos
 colaboradores e homenagearam os funcionários 
e ex-funcionários que contribuíram e contribuem 

para esse imenso sucesso. Parabéns!

Hoje dia 30 
de maio, 

minha amada 
filha Keytth 

Marques 
completa 19 

aninhos, 
parabéns e 

muitas 
felicidades. 
Que você 

possa 
realizar todos 

os teus 
sonhos. Te 
amo filha.

FELIZ ANIVERSÁRIO
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Apito amigo 
já era, agora é 
VAR amigo!””

 Mantenha a ansiedade sob controle e tente exercitar 
sua espiritualidade. Com sua sensualidade à flor da pele, as 
coisas do coração vão passar por uma fase apaixonada. Faça 
uma mudança no seu visual. Nº da sorte 01.

 Seu otimismo estará à flor da pele, mas precisará 
de paciência para vencer os obstáculos. Tente estimular o 
romance e não corra riscos desnecessários. Pode esperar 
por um sucesso. Nº da Sorte 11.

 Nesta semana você vai querer coisas mais esti-
mulantes e criativas para fazer. Com o par, fazer chantagem 
emocional não vai levar você a lugar algum. Converse com seu 
amor. Nº da Sorte 11.

 Controle a mania de aumentar a gravidade dos seus 
problemas e pare de se fazer de vítima o tempo todo. Acredite na 
sua capacidade de se dar bem no setor profissional. Nº da Sorte 
11.

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

 Prof. O. Mello

  Aproveite cada oportunidade para realizar um 
trabalho bem-feito e saiba lidar com as pressões que enfrenta 
no setor profissional. Nos assuntos do coração, declare a 
intensidade do seu amor. Nº da Sorte 11.

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 O esforço será maior do que de costume, mas 
conseguirá se realizar naquilo que faz. No trabalho, o relacio-
namento com os colegas será muito produtivo. Boa semana 
pra ficar perto do teu amor. Nº da sorte 12. 

 Você sentirá necessidade de avaliar o que é 
importante ou não. Dúvidas podem abalar os seus sentimentos. 
Convém controlar o consumismo. Nº da Sorte 07.

 Viagens, deslocamentos e tudo que envolva 
publicidade conta com altíssimas vibrações. Tenha cuidado, 
porém, para não se esquecer da realidade. Nº da Sorte 58.

 Você sentirá vontade de estabelecer novos objeti-
vos de vida. Trabalho com o qual se identifica será favorecido. 
Não se prenda tanto ao passado. Nº da Sorte 36.

 Cuidado para não supervalorizar as diferenças 
nas relações pessoais e profissionais. Mudanças no ambiente 
familiar podem mexer com a sua estrutura emocional. Nº da 
Sorte 13.

 
 Há chances de começar relacionamentos profis-
sionais ou um nova fase de colaboração com seus colegas de 
trabalho. Participe e ajude para ter apoio quando precisar. Cuide 
mais do seu amor. Nº da Sorte 28.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Nem todo mundo é digno da sua confiança. 
Os astros pedem para ser mais realista com o que ganha e 
gasta, senão poderá ficar em apuros. Nº da Sorte 01.

Uma jovem moça passeava às margens de um 
lago quando, de repente, apareceu um sapo 
dizendo:
- Eu sou um bancário e fui transformado em um 
sapo por uma bruxa malvada. Se você me beijar 
eu me transformo, caso com você e seremos 
felizes para sempre!
A mocinha toda contente pegou o sapo, mas 
apenas o colocou no bolso da jaqueta.
Enquanto ela ia caminhando para casa, o sapo 
começou a ficar impaciente e perguntou:
- Ei, você não vai me beijar?
Ela respondeu:
- De jeito nenhum! Terei mais dinheiro com um 
sapo falante do que com um marido bancário.

Depois de construir a arca e já no terceiro dia após 
o dilúvio, Noé percebeu que tinha esquecido de 
fazer um banheiro em sua arca.
Como a cada dia que se passava, o cheiro ficava 
cada vez mais insuportável, Noé fez uma prece e 
prometeu que, se Deus levasse todo aquele cocô 
embora, depois que acabasse o dilúvio, ele iria 
encontrá-la e limparia tudo.
Deus atendeu o seu pedido e, quando o dilúvio 
acabou, Noé passava todos os dias procurando 
pela montanha de cocô. Nunca a encontrou.
Cabral a descobriu em 1500!

As mulheres dizem que homem não presta.
A mãe do Leonardo di Caprio declarou que seu 
filho é um garoto muito prestativo.
Logo, Leonardo di Caprio não é homem.

Hittler estava na rua com um rifle.
Passou um homem e Hittler o matou. Em que 
estado o homem ficou??
R: Ficou em estado de morte!!!!

Qual é a zona erógena mais sensível de Mônica 
Lewinsky?
- O Clintoris.

O papa está em visita a St Louis, no Missouri. Foi 
preparada uma sessão de confissão pública a ser 
transmitida por todos os canais de televisão. A 
primeira pessoa se ajoelha e se apresenta:
- Eu sou Richard Nixon, e eu pequei.
- E qual é seu pecado, meu filho?
- Mandei colocar microfones no hotel onde esta-
vam hospedados meus adversários.
O papa coloca a mão na cabeça do ex-presidente 
e diz:
- Eu te abençôo e te absolvo.
O segundo se ajoelha e se apresenta:
- Sou Bill Clinton. Confesso que trai minha mulher.
- Eu te abençôo e te absolvo.
Mais uma pessoa se ajoelha e se apresenta:
- Eu sou Mônica Lewinsky...
O papa a interrompe:
- Eu prefiro que você fique de pé...

E agora uma para lembrar o auge da carreira do 
glorioso Juca Chaves:
Depois de 20 dias de férias no Rio de Janeiro, a 
garota está voltando para sua casa, no interior. 
Assim que senta na poltrona do ônibus, ao lado 
de um rapaz muito elegante, suspira:
- Enfim juntos!
Espantado, o rapaz vira-se para ela:
- Mas, como? Eu nem lhe conheço!
E ela:
- Desculpe, falava com os meus joelhos!

Uma mulher diante da indiferença do seu marido, 
por ser muito feia, foi a uma loja e comprou uma 
fantasia igual à da “Tiazinha”. À noite, vestiu sua 
fantasia toda excitada. Virou para seu marido e 
falou:
- Amoooor! Com quem estou parecendo?
- Ah, meu bem, com esta máscara, você está 
igualzinha ao Zorro.

Porque a Branca de Neve foi expulsa da Dis-
neylândia?
R.: Foi pega sentada no nariz do Pinóquio.

Um tipo cheio da nota convenceu uma daquelas 
moças sem muita cabeça a ir para a cama. No fim, 
ela muito entusiasmada diz:
- E agora?! Vou ter um filho e tu vais casar co-
migo!!!
Ele que não era parvo nenhum, tinha usado pre-
servativo, tira-o fora, dá um nó, mostra-lhe e diz:
- Se ele sair daqui chamamos-lhe MacGyver.

Feministas:
Como é que os homens fazem exercício na praia? 
Encolhendo o estômago e a barriga e estufando o 
peito toda vez que passa um biquini.

Comandante Joaquim! Estou avisando: tem uma 
tropa que se encaminha diretamente ao nosso 
forte!
-São amigos ou inimigos, sentinela Manuel?
-Olha, eu acho que são amigos. Vêm todos 
juntos...

A Nasa enviou ao espaço 3 macacos e 1 português
- Nasa para a Nave. Macaco nº 1, configurar painel 
de controle da espaçonave.
- Configuração efetuada!
- Macaco nº 2, verificar pressurização da espa-
çonave.
- Pressurização verficada!
- Astronauta portugês....
- Já sei, já sei... põe comida para os macacos e 
não mexe em nada...

O 007 vai num programa de entrevistas na Tele-
visão Portuguesa e se apresenta:
- My name is Bond. James Bond.
E o entrevistador:
- E o meu nome é Quim. Joaquim!

HORÓSCOPO
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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

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
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Aluga-se 1 apartamentos  de um dor-
mitório 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 eletrô-

nico e  Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 com 
proprietário

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 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

TALITA – 19 anos, iniciante, bum-
bum GG, cabelos longos, baixinha, 

carinhosa, estilo namoradinha, 
corpo malhado. (12) 99106-7728 

FERNANDA – Branquinha, 18 
anos, nova na cidade, corpo 

durinho, sem pressa sem fres-
cura. Com local discreto. 

 (12) 98163-8999

VITÓRIA – Morena bronzeda, 
estilo namoradinha, com 

boquinha de veludo e 
inesquecível.  

 (12) 99208-5150

DEBORA - 19 anos, 
ninfetinha de luxo, menininha 
top, magrinha, completinha. 
Vem tomar uma cervejinha. 
Passo cartão. (12) 98263-4313  

Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/
projeto aprovado de 10 
sobrados na Rua Cris-
tovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

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

ALUGO CASA 
TRAVESSÃO 2 dor/ sala/ 
coz/ wc/ R$ 750,00/ (12) 
3883-1460/ 98883-6123

Alugo casa cond. 2 
quartos/ 2 banhs/ sala/ 
coz/ lavand/ particular/ 
Tinga/ R$ 800,00/ 98130-
6031/ 97406/3399

ALUGO quarto mobilia-
do Centro/ incluso água e 
luz/ banheiro externo (12) 
98153-0428/ 3882-1358

GOLFINHO VENDO 
casa 3 dor (1 suíte) sala/ 
coz/ wc/ á. serv/ gara-
gem/ R$ 250 mil/ (12) 
3883-1460/ 98883-6123

VD Gaivotas terreno 
490mts. (escrit) c/ casa 
(175mts de constr.) di-
vidida: Casa A: quarto/ 
coz/ sala americ. e wc/ 
Casa B: 2 qtos/ coz/ sala 
americ. e wc/ Entradas In-
dependentes/ R$ 250 mil/ 
(12) 99704-0685

APTO JD. PRIMAVERA 
ALUGO 2 dor/ sala/ coz/ 
wc/ s/gar./ R$ 1.000,00/ 
(12) 3883-1460/ 98883-
6123

VD CASA – nova Estre-
la Dalva/ R$260.000,00 / 
2 Dorm./ Sala/ coz./ wc./ 
lav. gav./ Ac. financ. bco/ 
(12) 98240-5545

VD CASA nova Gol-
finho/ 165.000,00/ Aceito 
fin. Bco ou prop./ 2 dors.
sendo 1 suite/ sala/ coz.; 
wc/ gar. lav./ (12) 98240-
5545

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

VD CASA Cond. Jd 
Capricórnio/ 1 dor./ 
sala/ coz./ wc/ gar./ R$ 
90.000,00/ sendo 50 mil 
entrada e saldo parc. (12) 
98240-5545

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

CASA A VENDA MAR 
AZUL 2 dor (1 suíte)/ sala 
/coz/ wc/ á. serv/ gar/ R$ 
200 mil/ (12) 3883-1460/ 
98883-6123

ALUGO CASA PORTO 
NOVO (lado da praia) 
2 dor/ sala/ coz/ wc/ R$ 
1.000,00/ (12) 3883-1460/ 
98883-6123

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 SOBRADO 
NOVO PORTO NOVO 
2 dor/ sala/ coz/ wc/ R$ 
1.200,00/ (12) 3883-
1460/ 98883-6123

ALUGO CASA CEN-
TRO 3 dorms. (1 suíte) 
demais dependências/ 
R$ 2.300,00/ 3882-3022
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