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Fernando Cuiu entrega o título de Cidadão Caraguatatubense
para o Neno da Pizzaria

Em sessão solene realizada no final de junho, na Câmara
Municipal de Caraguatatuba, o Vereador Fernando Cuiu concedeu o
título de Cidadão Caraguatatubense ao Sr. Mário Sérgio Domingues,
o Neno da Pizzaria. Muitos amigos e familiares prestigiaram a solenidade. “O Neno ajudou no desenvolvimento da nossa cidade,
ofereceu muitos empregos. Esse senhor, que muito admiro, e sua
família, vieram para umas férias, se apaixonaram e se mudaram
imediatamente com o propósito de aqui fincar raízes. Teve ousadia e
persistência, acreditou em seus sonhos”, falou Fernando Cuiu. Filho
de Benedito Domingues e Flaviana Fazio de Oliveira, Neno nasceu
em São Paulo, em 1954. É pai de duas filhas, Ana Flávia Domingues
Gonzaga e Ana Caroline Ferreira Domingues; e tem quatro netos.
“Estou muito honrado em ter a oportunidade de homenagear esse
homem, que muito contribuiu com a nossa amada Caraguatatuba”,
finalizou Fernando Cuiu.

Aurimar, Tato e Vandinho
conseguem Guarda
Municipal para Caraguá
Caraguá inicia processo para
abertura de concurso público
para Guarda Civil
Felipe Augusto se reúne com
pescadores para tratar sobre
novo píer do São Francisco
Felipe Augusto assina Plano
de Investimentos em
Saneamento Básico
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Oportunidades fora do País
Em um momento de incertezas
sobre o futuro de nosso país, e que nossos jovens veem ameaçadas as oportunidades de boa formação e de uma aposentadoria digna, a alternativa é a busca de
novas oportunidades em outros países.
A Alemanha possui a maior economia da Europa, sendo a quarta maior
potência mundial. Isso diz muito sobre as
oportunidades profissionais do país, sobretudo considerando que seu território
não é tão extenso, e essa é a terra natal
de grandes empresas, como a Volkswagen, BMW, Bosch e Continental. Porém, poucos sabem que aproveitar essas
oportunidades é mais simples do que se
imagina. Quem comenta o assunto, e dá
dicas, é Bruno Galli, gestor LATAM da
University of Applied Sciences.
As taxas de crescimento também
se refletem na empregabilidade. O desemprego é o menor em 30 anos, desde a
reunificação. A mão de obra qualificada
nunca foi tão necessária e incentivada.
Universidades investem em cursos que
cada vez mais buscam preparar os profissionais para os desafios de um mundo
em transição, focado no futuro.
É por isso que trabalhar nas melhores empresas do mundo, e em um dos
melhores países do mundo, nunca esteve tão ao alcance. Há um forte incentivo
para que se formem profissionais que
possam atender a essas demandas, e movimentar a economia, para que ela continue crescendo.
Dito isso, vale ressaltar que a
Alemanha ainda possui políticas de intercâmbio estudantil e profissional, bem
abertas. Por exemplo, quem busca uma
universidade alemã, seja para graduação
ou pós, tem 18 meses de visto de trabalho garantido, e após três anos trabalhan-

do, ele tem como renovar seu visto para
permanente. Quem nunca estudou no
país precisa trabalhar cinco anos para ter
essa chance.
A taxa de empregabilidade em
universidades de ponta chega a 80%
durante o período letivo. As carreiras
são variadas, e mesmo os cursos mais
tradicionais de administração ou comunicação, tem um enfoque no cenário
mundial, com currículos atualizados.
Os alemães incentivam a vinda de profissionais em momentos de crescimento,
busca por novos rumos, e até quem está
entrando no mercado de trabalho e tem
um pouco mais para investir em algo que
visa mudar os rumos do mercado.
Começar estudando na Alemanha é um dos melhores caminhos para
ter acesso a esse mercado de trabalho
crescente, relevante e de olhos no futuro.
As empresas, hoje, buscam profissionais
com uma visão diferente do mundo, e
suas formações devem acompanhar essa
visão.
Certo, mas geralmente o que se
pensa é: “E a língua alemã, não é muito
difícil?”. A verdade é que não. Ela pode
ser aprendida no mesmo período de tempo em que se aprende o inglês, com tranquilidade, ela só é menos globalizada do
que o inglês. Justamente por isso, é possível se virar muito bem com o inglês, na
Alemanha.
Há universidades em que se pode
estudar em inglês, sobretudo nas cidades
mais cosmopolitas, como Berlim. A barreira da língua não chega a fazer diferença nesse cenário, e a convivência nos
centros urbanos é tranquila. Aprender
alemão sempre será um diferencial, mas
em suma não é mais um pré-requisito.
Vale a pena encarar essa grande oportunidade de crescimento
profissional!
Bruno Galli é mentor e coach de educação
internacional, gestor LATAM da UE - University
of Applied Sciences. É
especialista em marketing
pela FECAP e em negócios internacionais pela
Australian Center od Further Education.
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Câmara aprova projeto que
cria a Guarda Municipal

Foi realizada na noite
de terça-feira, pela Câmara
Municipal de Caraguatatuba, a 20ª sessão ordinária
do ano. Por 12 votos a três,
foi aprovado o projeto de lei
035/19, do Executivo, que
dispõe sobre a criação da
Guarda Municipal e dá outras providências.
A proposta, que passou por duas audiências públicas no plenário do Poder
Legislativo na última semana, prevê uma Guarda Municipal com até 154 servidores
de carreira, que farão ingresso imediato por concurso
público, sob regime estatutário, aplicando-se de forma
subsidiária o que consta do
Estatuto dos Funcionários
Públicos de Caraguatatuba.
De acordo com a propositura, a Guarda Municipal
será subordinada à Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão e terá a
seguinte estrutura administrativa: Gabinete do Comando (formado pelo Superintendente e pelo Corregedor,
tendo por órgão auxiliar a
Chefia de Área de Gabinete
do Superintendente); Departamento de Administração

(subordinado ao
Gabinete do Comando e engloba
Área de Apoio aos
Recursos Humanos e Área de Logística); e Departamento Operacional
(subordinado ao
Gabinete do Comando e engloba Área de Planejamento,
Área de Comunicação e Área
de Policiamento).
Também na pauta,
o projeto de lei 034/19, do
Executivo, que dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias
para elaboração e execução
da Lei Orçamentária para o
exercício financeiro de 2020
e dá outras providências,
foi aprovado com a votação
favorável de todos os parlamentares.
O orçamento estimado para o ano que
vem na LDO é de R$ R$
805.626.705,00. As destinações obrigatórias de recursos
do orçamento ficaram com
a seguinte alocação: Educação, com R$ 213,91 milhões;
Saúde, com R$ 162,83 milhões; e Câmara Municipal,
com R$ 21,31 milhões; além
dos R$ 407,63 milhões para

outros setores.
Na primeira parte da
sessão, foram aprovados três
requerimentos.
Requerimento
nº
170/19 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações
do Executivo sobre a implantação da Unidade de
Atendimento CAPS AD 24
horas no município.
Requerimento
nº
171/19 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações
do Executivo visando a implantação de Creche no antigo prédio da UBS do Morro
do Algodão.
Requerimento
nº
172/19 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações
do Executivo e da SABESP
sobre a implantação da rede
de água no Loteamento Rio
Marinas, no Bairro do Morro
do Algodão.

Doria desvia recursos da educação em SP
e mantém manobra vetada pela Justiça

O governo João Doria (PSDB) tem contabilizado como recursos destinados
à educação a cobertura de
gastos com aposentadoria
de servidores, uma prática
considerada irregular pelo
Tribunal de Contas do Estado e repetida pelos antecessores do tucano - Geraldo
Alckmin, também do PSDB,
e Márcio França (PSB).
De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, dados
do Ministério Público de
Contas apontaram que neste
ano já foram desviados R$
2,8 bilhões do ensino para a
Previdência.
A Constituição do estado de São Paulo determina
que o governo aplique o mínimo de 30% da receita de
impostos em gastos de manutenção e desenvolvimento

do ensino. O percentual supera o piso da
Constituição Federal, que é de 25%.
De
acordo
com o MPC, o investimento do governo paulista em
educação tem ficado
abaixo do índice legal desde ao menos
2011.
No ano passado, R$
7,9 bilhões referentes à cobertura de gastos com Previdência foram computados
como despesa de educação.
O investimento em ensino
alcançou 31% das receitas.
Se descontada a manobra, o
percentual fica em 25% —limite da Constituição Federal, mas fora do limite exigido pela Carta estadual.
O secretário da Fa-

zenda, Henrique Meirelles
(MDB) estimou que o governo precise de prazo até 2020
para banir a manobra.
“Não dá para pedir,
de novo, para prorrogar pela
enésima vez, algo que já se
sabe que é proibido, que é
errado e que custa o futuro
das crianças”, afirma a procuradora Élida Graziane Pinto, do Ministério Público de
Contas.
Fonte: Brasil 247
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Escondidinho Dengo de mãe da escola
Aurimar, Tato e Vandinho
Euclydes Ferreira é o vencedor do Chef Caraguá conseguem Guarda Municipal
para Caraguá

A EMEF Prof.º Euclydes Ferreira foi a grande
vencedora do concurso culinário Chef Caraguá. A notícia foi anunciada na noite
de quarta-feira (19/06), em
cerimônia realizada no clube Ilha Morena.
O prato “Escondidinho Dengo de Mãe” foi
o mais bem avaliado pelas
crianças que participaram
das degustações. Com a
conquista, o prato passa a
fazer parte do cardápio da
rede municipal de ensino.
As autoras da receita
são as cozinheiras Helena
Isnaldo Ferreira, Graziele Batista Pereira, Beuclisia Alves Lobato, Gislene
Ferreira dos Santos, Eliana Luiz Pimenta dos Santos. Elas expressaram sua
emoção pela conquista e
disseram que se sentiram
motivadas por entenderem
a importância da boa alimentação na fase de desenvolvimento das crianças.
“Todo mundo diz e é verdade, cozinhar é um modo de
amar”, disseram.
Como
reconhecimento pelo desempenho
elas foram premiadas com
um cheque no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais),
valor que será dividido entre as cozinheiras.
A cerimônia contou
com a presença do prefeito
Aguilar Junior, da secretária
de Educação Márcia Paiva,
e demais autoridades, além
das equipes representantes
das 34 unidades escolares
que participaram do concurso.
A Diretora de Alimentação Escolar, Fernanda Nunes, destacou que o

empenho e dedicação das
cozinheiras foram tão grandes que os pratos das duas
escolas melhores colocadas
atendem aos pré-requisitos
e farão parte do cardápio da
rede municipal de ensino,
pois tiveram boa aceitação
por parte dos alunos.
Os pratos que ficaram em 2º e 3º lugar no
concurso foram:
Bobó Maravilha da
EMEI Maria De Lourdes
Lucarelli Perez, elaborado
pelas cozinheiras Jandira de
Sousa de Freitas e Tania de
Souza Menezes.
Balaio de Frango da
CEI/EMEI Prof.ª Vera da
Silva Santos (Fazendinha),
elaborado pelas cozinheiras
Glaucia Soares Viana, Angela Maria da Silva e Maria Aparecida Rodrigues de
Meira.
O engajamento das
equipes foi tão perceptível
que outras categorias também foram premiadas:
Prêmio Revelação: CEI
Maria Elma Mansano
Prêmio Emoção: EMEF
Lúcio Jacinto
Prêmio
Apresentação
Técnica: CEI Thereza Yanesse
Prêmio
Criatividade:
EMEF Gardelin
Prêmio Melhor receituário: EMEF Jane Focesi
As participantes receberam medalhas pela
participação no concurso e
concorreram ao sorteio de
prêmios que foram doados
por parceiros do projeto,
comerciantes e fornecedores locais, que aderiram ao
objetivo de valorização do

trabalho das cozinheiras.
O prefeito Aguilar
Junior declarou que o projeto se tornou uma referência na educação, agradeceu
o empenho e dedicação de
todos os envolvidos e disse
às cozinheiras: “Vocês fazem a diferença na vida das
nossas crianças. Parabéns”.
A equipe vencedora,
da EMEF Euclydes Ferreira, também foi convidada
pelo prefeito a participar da
abertura do Festival Gastronômico Caraguá a Gosto.
Após a cerimônia,
os convidados se divertiram numa festa com muita
música e animação e todos
puderam saborear o prato
vencedor!
O Concurso
O Chef Caraguá é
uma competição culinária
idealizada pelo setor de
Alimentação Escolar da
Secretaria de Educação de
Caraguatatuba e conta com
o apoio da empresa Convida Refeições, empregadora
das cozinheiras.
O objetivo é desenvolver novas preparações
saborosas e saudáveis para
a alimentação escolar, além
de valorizar e incentivar o
trabalho das cozinheiras.
Pré-requisitos: utilizar somente produtos
fornecidos pela Secretaria
Municipal de Educação.
Temperos cultivados nas
hortas escolares também
são permitidos.
Critérios avaliados:
sabor, apresentação, tempo
de preparo, porcionamento
(prato feito), valor nutricional, praticidade e aceitação
das crianças.

Na última semana, foi aprovado o projeto de lei que cria a Guarda Municipal em Caraguatatuba. A
aprovação foi muito celebrada pelos
vereadores Aurimar Mansano, Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato
Aguilar) e Evandro do Nascimento
(Vandinho), que lutaram muito por
essa conquista na área da segurança.

Os parlamentares não mediram esforços durante as audiências
públicas referentes ao projeto e na
sessão para convencer os colegas para
aprovarem a proposta. Além disso, essa é
uma proposta de campanha dos três vereadores.
A luta de Aurimar Mansano começou em seu primeiro mandato. No ano de
1997, com o crescimento do município,
ele enxergou a necessidade de se ter uma
Guarda Municipal em Caraguá. “Como delegado de polícia, a gente tem uma ideia
maior do que acontece na questão da segurança. A população está sofrendo, hoje está
difícil esse clima de insegurança que todos
estão passando, mas é um problema antigo,
de anos, por isso essa luta nossa”, falou.

lência, furtos e roubos. A população que
aqui mora quer qualidade de vida, que é
o que se espera de uma cidade como a
nossa”, disse Tato Aguilar.
O parlamentar frisou que essa é
uma das propostas de campanha do atual
prefeito Aguilar Junior. “A gestão passada não deu importância a questão da segurança, mesmo com tantas cobranças de
nossa parte. Fico muito contente que essa
administração respeitou o compromisso
que assumiu antes de assumir a Prefeitura. Os munícipes e os amantes de Caraguá agradecem”.

Vereador em seu primeiro mandato,
Vandinho
também colaborou nessa
Aurimar é autor dos requerimenluta
somando
força
para que a Guarda
tos 0267/2001, 0101/2007, 0067/2009,
Municipal
fosse
criada
em Caraguatatu0009/2014 e 0117/2018, em todos eles,
ba.
documentou sua cobrança por uma Guarda Municipal. “Essas são só algumas das
Em 2017, Vandinho já havia criado
proposituras que criamos. Também coe teve aprovado o requerimento 233, em
bramos muito por meio de ofícios e nas
que pedia ao Executivo informações sooportunidades que tivemos pessoalmente,
bre a possibilidade da criação da Guarda.
cobramos os prefeitos que aqui tivemos e o
No ano passado ele voltou a cobrar, dessa
Governo do Estado”, revelou.
vez por meio da indicação 134/2018.

“Atualmente muito se fala na questão da segurança, mas eu vivo essa preocupação há 20 anos. Infelizmente as autoridades pouco fizeram para controlar o
aumento da violência na nossa região”,
ressaltou.

“A Guarda irá colaborar significativamente com os problemas que enfrentamos na área da segurança. Caraguatatuba vem crescendo muito e é preciso
acompanhar, oferecendo tranquilidade a
nossa população”, falou. Com a conquista, Vandinho acredita que haverá maior
agilidade nos atendimentos àqueles que
necessitam da colaboração da polícia e
principalmente na diminuição dos números de roubos, furtos e criminalidade em
geral.

Tato Aguilar, que está em seu segundo mandato, também vinha batalhando
pela Guarda Municipal desde que assumiu
como vereador, em 2013. Preocupado com
a situação crítica, que colocou o município
como um dos mais violentos do Estado, ele
cobrava constantemente o Governo ante“É um trabalho entre a Guarda e
rior para que fossem tomadas medidas.
polícia que irá se completar. Caraguatatuba agradece ao Prefeito Aguilar Junior
“Essa é uma luta nossa que não ti- por entender essa nossa luta e fazer da
nha como adiar mais. Infelizmente Cara- cidade um lugar mais seguro para viver”,
guatatuba vem há anos sofrendo com vio- finalizou.
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Caraguá inicia processo para
abertura de concurso público

São requisitos básicos para o cargo público
de Guarda Civil Municipal ter nacionalidade brasileira; gozar dos direitos
políticos; quitação com
as obrigações militares
e eleitorais; nível médio
completo de escolaridade;
idade mínima de 18 anos;
aptidão física, psicológica
e mental; idoneidade moral
comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual e federal;
possuir, no mínimo, 1.65
metros de altura, quando o
candidato for do sexo masculino, e 1.55 metros de
altura, quando a candidata
for do sexo feminino; possuir CNH para condução de
veículos de categoria “A” e
“B”. Serão reservados 10%
de vagas de cada concurso para o sexo feminino.
Os integrantes trabalharão
portando arma.
Os salários podem
variar de R$ 1.987,88 a R$
4.233,51 conforme ascensão, progressão da categoria e avaliação de comissão
designada que ocorrerá de
cinco em cinco anos passando pelos seguintes cargos: Guarda Civil Municipal – 2ª Classe; Guarda
Municipal – 1ª Classe;
Subinspetor – 3ª Classe;
Subinspetor – 2ª Classe;
Subinspetor – 1ª Classe;
Inspetor – 3ª Classe; Inspetor – 2ª Classe; Inspetor
– 1ª Classe.
A carga horária será
de 40 horas semanais. Porém, está prevista na lei a
Jornada Especial de Trabalho que será instituída
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Abertas as inscrições para escolha dos
membros do Conselho Tutelar de Ilhabela

Guarda Civil atuará na proteção de bens, serviços,
logradouros públicos municipais e instalações,
como unidades de saúde Foto: Cláudio Gomes

em regime de escala por
plantões, com a duração
máxima de 12 horas cada,
aplicável a todos os Guardas Municipais em casos
excepcionais ou de calamidade pública.
O concurso público será realizado em duas
fases eliminatórias: a fase
de provas; e a fase de frequência, aproveitamento e
aprovação em curso de formação de Guardas Municipais, conforme previsto em
Decreto Municipal.
Os candidatos aprovados na primeira fase serão matriculados em número equivalente ao de cargos
vagos colocados em concurso, iniciando-se o exercício no curso de formação.
Durante a realização
do curso, os candidatos receberão a denominação de
“Aluno Guarda” e receberão exclusivamente uma
ajuda de custo, no valor
mensal de R$ 1,2 mil, não
se configurando nesse pe-ríodo qualquer relação de
trabalho com a Administra-

ção Municipal.

Comando
Pela lei, está prevista
ainda a criação de 10 cargos
para servidores comissionados que serão providos
por servidores efetivos do
quadro de pessoal da Guarda Municipal.
A divisão destes
quadros será da seguinte
forma: um Superintendente da Guarda Municipal;
um Corregedor da Guarda
Municipal; um Diretor do
Departamento de Administração; um Diretor do Departamento Operacional;
um Chefe de Área de Gabinete do Superintendente;
um Chefe de Área de Planejamento; um Chefe de
Área de Comunicação; um
Chefe de Área de Policiamento; um Chefe de Área
de Apoio aos Recursos Humanos; e um Chefe de Área
de Logística.
O projeto de lei da
criação da Guarda Civil
Municipal foi discutido em
duas audiências públicas
nos dias 10 e 12 de junho,
na Câmara de Caraguatatuba.

A Prefeitura de Ilhabela e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente informam
que estão abertas as inscrições para as eleições dos
candidatos a membros do
Conselho Tutelar de Ilhabela para o quadriênio
2020/2024, até o dia 3 de
julho, das 10h às 16h, no
nos conselhos municipais,
Paço Municipal.
que exercem a cidadania e
A eleição do Conse- a democracia, sempre em
lho Tutelar será realizada busca de melhorias para tosob responsabilidade do dos”, declarou a prefeita de
Conselho Municipal dos Ilhabela, Maria das Graças
Direitos da Criança e do Ferreira, a Gracinha.
Adolescente.
A forma de atenO Conselho Tutelar dimento e os referidos
é um órgão permanente horários dos membros se
e autônomo, não jurisdi- encontram previstos no
cional, encarregado pela art. 35 da Lei municipal nº
sociedade de zelar pelo 1074/15 e no Regimento
cumprimento dos direitos Interno do Conselho Tuteda criança e do adolescen- lar, abrangendo jornada rete definidos no Estatuto da gular de 8h às 18h e rodízio
Criança e do Adolescente de plantões noturnos, em
- Lei Federal nº 8.069/90, feriados e finais de semana.
regulamentado pela legislação citada no edital.
Entre os requisitos
básicos exigidos para o
Os conselhos são exercício da função de conuma importante ferramenta selheiro tutelar estão: recoque colaboram e estreitam nhecida idoneidade moral;
as relações entre o governo idade mínima superior a
e a sociedade civil, a par- 21 anos de idade; residir
tir da participação popular. no município de Ilhabela
“Muitas ideias e projetos há mais de dois anos; ensurgem da participação sino médio completo; ter

comprovada atuação de no
mínimo dois anos na área
de atendimento, promoção
e defesa dos direitos da
criança e do adolescente;
não ter sofrido penalidade de perda de mandato
de Conselheiro Tutelar no
período vigente; estar no
gozo dos direitos políticos;
não exercer mandato político; não estar sendo processado criminalmente no
município ou em qualquer
outra localidade deste País
e não ter sofrido condenação criminal transitada em
julgado.
A inscrição e entrega de documentos será
realizada na recepção de
entrada das Secretarias de
Desenvolvimento e Inclusão Social e Saúde, no
Paço Municipal. A relação
completa de documentos
e demais informações estão disponíveis no seguinte link: http://twixar.me/
NN6n.
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Mamãe Carla e Papai Claudio prepararam
uma festa maravilhosa para comemorarem
o duplo aniversário dos filhos Gustavo e
Ana Julia. Felicidades!!!

Felipe Augusto assina Plano de
Investimentos em Saneamento Básico

O prefeito de São
Sebastião, Felipe Augusto, assinou no final
da tarde de quarta-feira
(19), um plano de investimentos com a Sabesp,
que resultará em mais
de R$ 600 milhões em
investimentos em saneamento básico, que após
mais de duas décadas
será regularizado no município.

esgoto, conforme discus- centou Felipe Augusto.
“Essa parceria irá são em audiência públi- “Já iniciamos a Estação
de Barra do Una, o profinalmente melhorar a ca.
longamento da rede até
vida do cidadão sebastianense”, comemorou o
“Sem dúvida, esta Cambury, levando água
prefeito, que informou é uma vitória do meio tratada para esses bairros, e faremos a retomaque foi assinada toda a ambiente, da saúde, do
da de investimentos no
parte do plano de inves- cidadão sebastianense.
Sistema Araçá, Baleia
timentos previstos para O contrato foi assinado Verde e Maresias. O que
os próximos anos, tanto por mim e pelo gover- era esperado há tantos
na distribuição de água nador João Dória e os anos agora se torna reatratada como também na investimentos começam lidade”, finalizou o precoleta e tratamento do ainda este ano”, acres- feito.

O Prefeito de São Sebastião Felipe
Augusto se reúne com pescadores para
tratar sobre novo píer do São Francisco
O prefeito Felipe
Augusto se reuniu com
representantes dos pescadores do bairro de
São Francisco, Região
Central do municipio,
no final da tarde desta
quarta-feira (19), para
tratar sobre a construção de um novo píer no
local.

“Vamos modernizar a estrutura com
quiosques, banheiros,
estacionamento e integração total da fábrica
de gelo”, disse o prefeito, que ressaltou que
esse foi um compromisso assumido com os
pescadores e que será
cumprido.

“A pesca é fundamental e uma tradição
que não pode se perder,
por isso seguiremos
trabalhando sério nessa atividade econômica
importante que já está
consolidada”, afirmou.

Janete Maria Serpa, o
Projeto é muito bom e
vai fomentar a pesca no
local.

“É uma necessidade antiga, de muitos
anos que a gente está
esperando algo para a
Para a represen- pesca. Chegou este motante da Colônia Z-14, mento”, comemorou.

Noroeste News
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Os estudos, as viagens e novas experiências
podem corresponder aos seus anseios. Cuidado, porém,
para não perder o pé da realidade. Cuidado com o ciúmes
no amor. Nº da Sorte 06.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Um governo decente afastaria
Moro, mas não temos nada
parecido com isso.
As iniciativas precisam partir
do Congresso, do Conselho
Nacional de Justiça e do
Conselho Nacional do Ministério
Público. Não é sobre Lula nem
sobre Moro. É sobre um País no
qual queremos viver”
Blog do Noblat (Folha)

Sucesso absoluto no campo afetivo. Sua alegria
vai contagiar o menino! Valorize a lealdade! No amor confie
mais na pessoa. Nº da sorte 11.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Não convém contar com a ajuda de outras
pessoas para desenvolver tarefas domésticas. Use e abuse
da sua criatividade para surpreender todos ao seu redor.
Nº da Sorte 09.

Câncer - 21/06 à 21/07

- Claro que eu faço, Jacobzinho!
E vão os dois pra cama, fazem tudo normal com
nada diferente. Aí a mulher pergunta:
- Afinal, o que é que sua falecida esposa fazia?
Pois para mim foi tudo igual!
E ele responde:
- Sarah faz de graça!

Piadas de judeus
Um menino judeu em idade de bar-mitsvá,
preparando seu discurso, perguntou à mãe
sobre seus antepassados. A mãe falou sobre
sua origem ilustre, remontando até o tempo
de Avraham, Yitschac e Yaacov.
-E de onde eles vieram?”
-De Adam e Eva.”
“E eles?”
-Deus os criou.”
O menino anotou aquilo e então foi até o pai.
-De onde você vem?” pergunta o garoto.
-Ah, viemos dos macacos. Após milhões de
anos de evolução, evoluímos até nos tornar
seres humanos.”
O menino, confuso, volta correndo até a mãe.
-“Mãe, você disse que viemos de Adam,
Eva e Deus. Papai diz que viemos dos macacos…”
-Não há contradição aqui, filho,” disse ela.
-Eu estava falando sobre o meu lado da família. Ele estava falando sobre o lado dele.”

Você estará muito sensível às necessidades
dos outros, podendo ter sorte no contato com o público e
no trabalho de equipe. Nº da sorte 10.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Terá tendência de pensar mais em dinheiro e
aquisições materiais. Trabalhe duro e reflita sobre os seus
verdadeiros objetivos. O clima é de grande sexualidade e
sensualidade no amor. Nº da sorte 60.

Virgem - 23/08 à 22/09

Jacob era um judeu que morava numa pequena
cidade do interior. Fazia 3 anos que sua esposa
tinha morrido e ele não havia conhecido nenhuma outra mulher.
Estimulado pelos amigos e clientes da lojinha ele
resolveu aliviar o estresse em um bordel.
Ao chegar na casa, todas as meninas logo reconheceram Jacob, pois o judeu era conhecidíssimo por ter boas reservas financeiras. As meninas
chegavam a brigar para ver quem chegava mais
perto do pobre homem. Todas queriam agradá-lo.
Depois de algumas bebidas e carinhos, Jacob
fala para a bela morena de cabelos longos:
- Você faz como minha falecida Sarah faz?!?!
Para eu matar saudade!
A morena quase que com lágrima nos olhos diz:

Samuel diz para seu filho:
-Jacob eu quero que você se case com a moça
que eu escolhi.
-Mas pai eu quero escolher minha esposa.
-Meu filho ela é filha do Bill Gates.
O filho:
-Bem neste caso eu aceito!
Então, Samuel não perdeu tempo, foi até o escritório do Bill Gates. Quando finalmente conseguiu
uma reunião com ele já foi logo dizendo:
-Bill eu tenho o marido para sua filha.
Bill Gates:
-Mas minha filha é muito jovem para casar.
Samuel:
-Mas esse jovem é vice-presidente do Banco
Mundial.
Bill Gates:
-Neste caso tudo bem.
Finalmente Samuel vai ao presidente do Banco
Mundial e diz:
-Senhor presidente eu tenho um jovem que é recomendado para ser vice-presidente do Banco.
O presidente responde:
-Mas eu já tenho muitos vice-presidentes, inclusive mais do que o necessário.
Samuel:
-Mas este jovem é genro do Bill Gates!
Presidente:
-Neste caso ele está contratado.

Os estudos, as viagens e novas experiências
podem corresponder aos seus anseios. Cuidado, porém,
para não perder o pé da realidade. Nº da Sorte 43.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Não tenha receio de provar aos outros a sua
capacidade de produzir bons resultados. Você vai se
destacar pelo que faz. Este será um ótimo momento para
começar um namoro. Nº da Sorte 10.

Escorpião-23/10 à 21/11

Não convém ficar remoendo mágoas ou
ressentimentos. Afinal, o astral é dos mais felizes para dar
um novo rumo à sua vida. Nº da Sorte 45.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Não conte com a ajuda dos colegas para
colocar suas tarefas em dia. Cada um tem as suas próprias
responsabilidades. É melhor se manter neutra do que
enfrentar um desgaste. Nº da Sorte 10.

Capricórnio-22/12 à 20/01

A paixão deixa a desejar. Cuidado com joguinhos e coisas mal resolvidas. Se apressar as coisas, pode
pôr tudo a perder. Nº da Sorte 21.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Mude a sua rotina, é hora de prestar atenção
nas atividades que realiza automaticamente. Crie um fato
novo em sua vida, sem criar conflitos ao seu redor. Nº da
sorte 03.

Peixes - 20/02 à 20/03

Aproveite a influência dos astros para compreender e captar melhor o desejo dos outros. Boa semana
para viajar a trabalho ou fazer contato com gente de fora.
Nº da Sorte 56.
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Prefeito se reúne com Sociedade
Amigos de Barequeçaba e se prontifica
a atender às necessidades

O prefeito de São
Sebastião, Felipe Augusto,
acompanhado por secretários
e diretores, esteve reunido no
sábado (22), com a Sociedade Amigos de Barequeçaba
(SAB), para discutir melhorias para os moradores do
bairro, localizado na Região
Central da cidade.
O presidente da SAB,
Sérgio Ramos, apresentou as
necessidades com relação a
reformas, pavimentação de
ruas, entre outros assuntos.
Com relação à reforma do posto de saúde, no dia
25 deste mês serão abertas
as propostas das empresas
e, então, definido um ganhador. Após 10 dias será dada
ordem de serviço para início
da obra.
Sobre as pavimentações, Felipe Augusto explicou que uma solução rápida,
caso a maioria dos moradores de cada rua dê anuência,
são os mutirões, que têm
sido um sucesso em outros

bairros, nos quais a prefeitura providencia os materiais
de construção e a população
decide a mão de obra.
Em paralelo, a prefeitura tem os projetos prontos e planilhados para pavimentação de ruas, incluído
o bairro de Barequeçaba, e
está buscando recursos junto
ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para
viabilizar a licitação ainda
neste ano.
O projeto, que contempla diversas obras, irá
para votação na Câmara
Municipal, na terça-feira
(25/06).
Sobre outro questionamento, referente ao projeto para reforma da Escola
Luiza Helena, está sendo orçado para posteriormente ir
para Licitação Pública.
Quanto à conclusão
da obra de Saneamento Básico, o prefeito informou que
estão previstas melhorias
na Estação de Tratamento
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de Esgoto (ETE) de Barequeçaba e a construção de
um emissário com extensão
entre 500 e 700m retirando
o ponto de lançamento do
esgoto tratado do córrego e
lançando direto no mar. As
melhorias serão a partir de
2024/25.
Com relação à segurança, o prefeito destacou
aos presentes que, em razão
de investimentos na cidade,
São Sebastião se tornou a
cidade mais segura do Litoral Paulista, de acordo com
dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado.
“Estamos
muito
agradecidos pela vinda do
prefeito com toda a equipe
responsável pelas nossas solicitações. Sempre contamos
com ele, que é um trabalhador de verdade”, agradeceu o
presidente da SAB, que após
a reunião, acompanhou o
prefeito e equipe em vistoria
nos locais que necessitam de
intervenção.

27 de junho de 2019

É no próximo domingo!

Os ingressos podem ser adquiridos
na sede do Jornal Noroeste News fone: 3600-6280 ou na No Vaca Açaí fone 3888-4720

27 de junho de 2019
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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 Praia Palmeiras
250m²/ 2 dorms./ 1 suíte/
sala/ coz./ wc/ edícula/ 1
dorm./ 1 wc/ área serviço/
4 vagas a 50 mts praia/
escri. def. R$ 230 mil
98157-0589

VENDE-SE Máquina Imavel Fabrica velas de parafina de 7
dias e mais três tamanhos. Nova
sem uso. Fone: (12) 99735-5029
ALUGO
CASA
c/ José
TRAVESSÃO 2 dor/ sala/

PORTÃO BASCULANTE

varias medidas, pronta entrega.
Apartir de 6x R$ 335,00
3883-9974/ 98188-6900
VD LOTE Pontal
Santa Marina murado
e aterrado 360mt²/ R$
120.000,00/
996229797

Portão Usado Madeira 2 folhas 300x220/
ótimo estado conservação/ R$ 800,00/ 38839974/ 98188-6900

coz/ wc/ R$ 750,00/ (12)
3883-1460/ 98883-6123

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

VD Lotes – Terreno
150,00m² / Construção
70, 00m²/ local Jardim
Jaqueira/ (12) 99735- Alugo kitnet mob/ p/1
5029 c/José
pessoa s/cães e crianças/ c/água/ luz/ iptu/ sky
Estrela D’alva R$
260 mil VD casa nova/ 89 canais/ R$ 690,00 c/
fino acab. c/2 dor. s/1 ste/ depósito/ 99205-7829/
sl/ coz/ wc/ lav/ gar. (12) 99756-3170
98240-5545
VD CASA INDAIÁ de
Cima 2 dorm./ dctos. ok/
R$ 210.000,00/ 996229797
ALUGA SALÃO com
300m² próximo ao banco
Itauzinho/ Aluguel R$
6.000,00 p/mês/ 98245545

VD Casa próximo ao
Centro 3 dor/ dctos.
ok/ R$ 390 mil/ parcela
até 50% direto c/proprietário/ 99622-9797
Golfinho R$ 165 mil
VD casa nova c/2 dor.
s/1ste/ sala/ coz/ wc/
gar. (12) 98240-5545
Capricórnio Cond.
VD casa R$ 90 mil/
entr. R$ 50 mil/ saldo
parc. combinar/ 1 dor/
sl/ coz/ wc/ gar/ as/
98240-5545

EDITAL DE CITACÃO
Processo Digital n°: 1002005-66.2015.8.26.0126
Classe - Assunto:Usucapião - Aquisição
Requerente: PEDRO LOBO DE OLIVEIRA
2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO DOS EVENTUAIS HERDEIROS
DE ELIAS MARIANO INCERTOS E NÃO SABIDOS COM O PRAZO DE
TRINTA DIAS NOS AUTOS DE USUCAPIÃO REQUERIDO POR PEDRO
LOBO DE OLIVEIRA PROCESSO N O 1002005-66.2015.8.26.1026. O
DR João MARIO ESTEVAM DA SILVA, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Caraguatatuba.
Estado de São Paulo na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
o presents virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa perante
este Juízo e 20 Cartório Judicial os autos de USUCAPIÃO n° 100200566.2015.8.26.0i 26, requerido por PEDRO LOBO DE OLIVEIRA. determinando-se a expedição do presente com a finalidade de CITAR eventuais
HERDEIROS de ELIAS MARlANO, brasileiro, solteiro, Iavrador, portador
do RG N° 10.608.073-SSP/SP, cujo pedido versa sobre um terreno localizado nesta comarca, localizado na Avenida Belém, n° 248, bairro Indaiá
cadastrado na Prefeitura Municipal: ID- 05.020.005, assim descrito: Do
ponto 1 ao ponto 2, 303°4514 e 25,87m; do ponto 2 ao ponto 3, 36°22 27
e 5,43m; do ponto 3 ao ponto 4, I23°45 33 e 25,33m e do ponto 4 ao ponto
1,210°38 28 e 5,43m, encerrando ai uma área de 138,84m2, Confrontações: Do ponto 1 ao ponto 2 com os prédios n° 258 da Avenida Belém;
prédio n° 18 da Rua Diogo Batista e prédio de n° 22 da Rua Diogo Batista
do ponto 2 ao ponto 3 com o prédio de n° 411 da Rua Acre; do ponto 3 ao
ponto 4 com o prédio n° 242 da Avenida Belém e do ponto 4 ao ponto 1,
a Avenida Belém. Estando em termos. expede-se o presente edital para
citação dos supra mencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir
após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS Dado e
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 30 de abril de 2019.

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 Jd. Rio Santos (atrás da Sta. Casa),
2 dorm. dctos ok/ R$
240.000,00/ 99622-9797

VENDO Terreno em
Paraibuna bairro São GerALUGO kitinete Porto mano/ 765m²/ R$ 30 mil
Novo frente p/mar mobili- (12) 99629-4745 aceito
ada/ c/gar/ p/solteiros ou proposta
casal s/filhos/ 3887-2431/
98181-9259
Alugo casa cond. 2
VD TERRENO no quartos/ 2 banhs/ sala/
Jd. Britânia 400mts² R$ coz/ lavand/ particular/
210.000,00/ 99622-9797 Tinga/ R$ 800,00/ 981306031/ 97406/3399
ALUGO casa 3 quartos
Sumaré Excelente R$ VD LOTE no Jaqueira
1.200,00/ Sítio na Serrar- 300mts² R$ 140.000,00/
ia 03 cômodos R$ 600,00/ 99622-9797
98178-8445
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APTO VENDO ALUGO MARTIN DE SÁ 3 dormitórios sendo
um suíte vista mar duas garagens
ED. Santillana – (12) 99782 4911

20 de junho de 2019
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Vaga emprego para inicio imediato, para
área comercial, negociação e vendas
residir em Caraguatatuba, São
Sebastião. Maior de 20 anos, comunicativo, pro ativo, dinâmico. Enviar cv para:
curriculo.cv@campovale.com.br

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

VD Logan 2015 R$ 28
mil + 5 x R$ 850,00/ Jeep
Cherokee diesel R$ 25
mil/ c/João 3882-1832/
99606-4730

VENDO Citroen C3
preto completo/ doc
ok/ ano 2011/ valor R$
19.000,00/ c/ Fernando
98200-9480

DJALY – 19 anos, recém
chegada, loira, seios médicos, bumbum GG, lindo corpo
malhado, sem frescura, sem
pressa. (12) 98163-8999

SARAH - 22 anos, a verdadeira
mulher melão, suculenta, gostosa,
farta de tesão e sensualidade,
bonita, educada e atenciosa.
Te aguardo. (12) 98187-4391

ISABEL – pele branquinha, olhos
verdes, magra falsa, 19 anos,
iniciante, estilo namoradinha dos
sonhos, poucos dias na cidade.
(12) 99106-7728

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

VERONICA – 20 anos, morena jambo, 1,67m, gostosa, fogosa, mulherão de parar o trânsito, fitness,
muito periguete, sem frescuras.
Aguardo vocês. (12) 99707-3795
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