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Após luta de Aurimar e Tato,
UPA da região Sul será
entregue este ano
Leilão público da Prefeitura de
Caraguatatuba dos 118 lotes do
Mar Verde II será no dia 9 agosto

São Sebastião
Projeto Viração realiza Arraiá
para crianças e seus familiares
São Sebastião realiza aula
de vela inclusiva para
pessoas com deficiências
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por CESAR vieira bisetto
cesar@noroestenews.com.br

A democracia em perigo
Os dados das últimas pesquisas líticos e ricos empresários foram julgade satisfação com as instituições públi- dos, condenados e presos.
cas brasileiras são reveladores da total
Como a polícia é, em geral, redesconfiança que o povo tem, principalpressora, e devido à enorme desigualmente, com os políticos.
dade social, é natural que a maioria da
A instituição na qual os brasilei- população não confie nela. Muito preros mais confiam é a Igreja (a pesquisa ocupante é essa baixa confiança na Imda CNT – Confederação Nacional dos prensa. Nos tempos da Internet e redes
Transportes – não menciona uma de- sociais, ela já não é uma formadora de
nominação religiosa específica: católi- opinião. Basta analisar os resultados das
últimas eleições.
ca, evangélica, protestante, ou outra).
A Igreja, ou a Instituição Religiosa, é
Mas o último grupo é realmente o
merecedora de confiança para 40% dos
fundo do poço, é a falência, em poucas
brasileiros. Em segundo lugar vem os palavras, de uma verdadeira democracia:
Bombeiros com 20%, e as Forças Arma- o Governo (executivo) tem 3% de condas com 16%. Breve análise sobre esses fiança, o Congresso Nacional (legislatinúmeros:
vo) tem 2% e os Partidos Políticos 1%.
Ou seja, o povo brasileiro, por esta pesCerca de 90% dos brasileiros de- quisa, não tem nenhuma confiança em
claram que pertencem a uma religião, seus dirigentes políticos. Isso é um abainda que confundam religião com filo- surdo para uma sociedade democrática.
sofia de vida. De qualquer modo, somos
uma sociedade crédula nas coisas do
A democracia só pode sobreviver
Alto, portanto, é natural que acreditemos na política partidária! Está claro que o
na Instituição Igreja, embora, também Sistema Político Brasileiro está falido,
neste caso, os números, que sempre fo- é um “cadáver” insepulto, em decomposição, fétido, mas recusa-se a ser enram bem altos, estejam caindo.
terrado. Mantem-se, em seu dia-a-dia,
Os Bombeiros entram em cena atrapalhando o crescimento do país e o
em caso de risco, tragédias, situações bem-estar dos cidadãos. Então, devemos
dramáticas onde colocam sua vida em acabar com a política? Claro que não,
perigo para salvar os demais. É natu- devemos contribuir com a política, eleral que ocupem o segundo lugar nessa gendo bons e conscientes políticos que
pesquisa. Já com as Forças Armadas realmente se preocupam com o bem copodemos refletir um pouco, pois somos mum da população.
uma sociedade que vive em paz com os
demais países. O Brasil não sofre ameaças de outros Estados. Talvez, como não
acreditamos nas forças de segurança interna, queremos que as Forças Armadas
desempenhem esse papel. Se é assim, é
lamentável e muito preocupante.
O grupo que vem
a seguir é: Justiça com
10%, Polícia com 4%,
Imprensa com 4%. O
número de 10% é, certamente, influenciado positivamente, pela atuação
do ex-juiz Sergio Moro
e da Operação Lava-Jato
onde, pela primeira vez
na história deste país, po-

A democracia, por definição, é o
regime político do povo. Cabe ao povo
exercer e proteger a democracia.
Texto de *Celso Tracco, que é
escritor, palestrante e consultor - www.
celsotracco.com
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Atento as necessidades do mercado o
Colégio Tableau oferece novas opções

O Colégio Tableau de
Caraguatatuba, a partir do 2º
semestre de 2019, estará oferecendo o Curso Profissionalizante de Auxiliar de Veterinário e também de Socorrista
Veterinário.
O Curso de Auxiliar de
Veterinário, tem 200 horas de
duração, é reconhecido pelo
Conselho Federal de Medicina Veterinária, que estabelece
as Diretrizes para o Curso de
Auxiliar de Veterinário na Resolução 1.259, de 28 de Fevereiro de 2019.
Ao término do Curso, o profissional
terá adquirido as competências necessárias
para atuar sobretudo em Pet Shops e Clínicas Veterinárias, podendo trabalhar também
em hospitais veterinários, haras, fazendas,
parques zoológicos, laboratórios e na área de
Saúde Pública com o Controle de Zoonoses,
portanto as oportunidades são bem amplas.
Após a Conclusão do Curso, o estudante receberá o Certificado de Qualificação
Profissional em Auxiliar de Veterinário e
uma Carteirinha homologada pelo Conselho
Federal de Medicina Veterinária.
O Curso é direcionado a pessoas com
idade igual ou superior a 16 anos que desejam atuar em Veterinária, e que tenham concluído o Ensino Fundamental.

Já o Curso de Socorrista Veterinário, oferece ao aluno a oportunidade de
adquirir as competências necessárias para
um atendimento adequado e eficiente ao
paciente em situação de emergência.
De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária: “o Auxiliar
de Veterinário exerce atividade de apoio,
assistência e acompanhamento do trabalho do Médico-veterinário”.
Essa é uma boa oportunidade para
quem deseja ingressar no Mercado de
Trabalho numa área que é bem ampla e
que no Brasil está em expansão.
Quem quiser mais informações
pode entrar em contato com o Colégio
Tableau pelo telefone: 3882-1023 ou ir
pessoalmente até o local.

Leilão público da Prefeitura de
Caraguatatuba dos 118 lotes do Mar Verde
II será no dia 9 agosto
A Prefeitura de Caraguatatuba fará um Leilão
Público (02/2019) de 118
terrenos do loteamento Mar
Verde II, região Norte do
município, no dia 9 de agosto (antevéspera do Dia dos
Pais), às 9h, no Teatro Mario
Covas, no Indaiá. O certame
presencial e eletrônico, pelo
site https://www.superbid.
net/index.htm, colocará à
venda 118 lotes das Quadras
6, 11, 12, 17 e 18 do bairro. A
área total de 47.541 m² está
avaliada em R$ 7.060.260.
Desse montante, 96
terrenos são para uso residencial com o valor inicial
de R$ 69.120; e 22 lotes
estão localizados em Área
de Preservação Permanente
(APP), com preço a partir
de R$ 7.680. Esses terrenos
situados em APP e declive
acentuado podem ser utilizados para compensação

ambiental e contam 10% para utilização residencial.
Os imóveis do Leilão
02/2019, na modalidade maior
lance, podem ser
vistoriados pelos interessados em adquiri-los, das 8h às
17h, sem acompanhamento
de representante da prefeitura. Os lances serão computados pelo leiloeiro do Grupo
Superbid, Julio Abdo Costa
Calil.
Quem arrematar um
dos terrenos deverá pagar o
valor integral no ato da compra ou deixar 20% de sinal,
além da comissão do leiloeiro e o restante no dia útil
seguinte a data de realização
do certame, por meio de cheque nominal a Prefeitura de
Caraguatatuba

O Mar Verde II é um
loteamento fechado com
área de lazer, cachoeira, parquinho e quadras poliesportiva, de bocha, vôlei de praia
e de beach tênis e campo
areia. A portaria fica a 200m
da Praia da Mococa.
O edital completo
com os detalhes dos itens
está disponível no link http://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/licitacoes/ (Parte do site
da Prefeitura de Caraguatatuba destinada à Empresa).
O documento pode ser baixado mediante a cadastro
prévio no E-Licitações.
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Rumo a Tóquio: paratleta de
Caraguatatuba está perto de vaga nas
Paralimpíadas de 2020

A paratleta de natação, Ana Paula Carvalho,
está a um passo de realizar
um fato muito importante e
marcante em sua vida.
Com apenas 24 anos
de idade, está próxima de conhecer o outro lado do mundo. Ela se prepara para participar dos Jogos Paralímpicos
de 2020, em Tóquio, no Japão.
A sua classificação
para os jogos depende de um
bom desempenho na próxima fase do Circuito Loterias
Caixas.
Ana Paula garantiu
uma boa colocação no último
fim de semana (12 e 13/07),
na 2ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa, realizado no Comitê Paralímpico
Brasileiro, em São Paulo.
A nadadora conquistou cinco medalhas (três de
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prata e duas de bronze),
garantindo o posto de
segunda melhor do país.
Agora ela se prepara
para a 3ª Fase Nacional
do Circuito Caixa, onde
competirá com a primeira
melhor do Brasil.
Ana Paula contou
que as expectativas para
a 3ª Fase Nacional são
grandes e que “é um privilégio estar entre as melhores”.
Ela ainda disse que “a cidade
pode esperar a conquista de
medalhas, na nova etapa do
circuito”.
Ana Paula Carvalho
integra a equipe de natação
da Secretaria de Esportes e
Recreação de Caraguatatuba.

mitê Paralímpico Brasileiro.
Este é o mais importante
evento paralímpico nacional
de atletismo, natação e halterofilismo.
A competição tem
como objetivo desenvolver
as práticas desportivas em
todos os municípios e estados brasileiros, além de
melhorar o nível técnico das
modalidades e dar oportuniCircuito Loterias Caixa dades para atletas de elite e
O Circuito Loterias novos valores do esporte paCaixa é organizado pelo Co- ralímpico do país.

Operação Tapa-Buracos chega em
ruas do bairro Indaiá

Operação
Tapa-buracos está em ação nas
ruas do Indaiá, região Sul de
Caraguatatuba. Os serviços
estão sendo realizados pela
Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).
Somente na quinta
11/07, mais de sete toneladas
de massa asfáltica CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado à Quente) foram utilizadas para fazer o serviço na
avenida Rio Grande do Sul.

Após luta de Aurimar e Tato,
UPA da região Sul será
entregue este ano

Luta antiga do Vereador Aurimar
Mansano e de Tato Aguilar, a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) da região Sul
estará funcionando em breve. A informação
foi confirmada pela própria Prefeitura Municipal.
O Poder Executivo informou que
investirá cerca de R$ 12 milhões de crédito
suplementar ao orçamento municipal para
investimentos na continuidade e ampliação
das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e
Estratégica de Saúde da Família (antigo
PSF), Pronto Atendimento da Região Norte, Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Centro e da UPA Sul após a inauguração no
segundo semestre de 2019.
O projeto de lei da abertura desse
crédito adicional foi aprovado pela Câmara Municipal. Aurimar Mansano, líder do
prefeito, defendeu a proposta, a qual vinha
lutando há anos.
“Essa conquista é muito significativa
para a nossa cidade. Estou muito contente
por, enfim, poder dizer a população de Caraguatatuba, em especial da região Sul, que
eles poderão contar com uma UPA próximo.
Saúde é nossa prioridade, sempre lutei e seguirei lutando”, comentou Aurimar.
Os recursos para a finalização das
obras são provenientes do excesso de arre-

cadação e da economia com pessoal, equipamentos, material de uso permanente, obras e
instalações, entre outras despesas.
Após trâmites burocráticos e judiciais, em outubro de 2018, a Prefeitura de
Caraguatatuba retomou as obras da UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) Sul, localizada no bairro do Perequê-Mirim. O prédio
terá nova cobertura, instalações internas, instalação de gases medicinais, além de infraestrutura externa com área de estacionamento,
acessibilidade e pavimentação.
“Quero agradecer ao prefeito Aguilar
Junior, ao secretário de saúde, Amaury, que
sempre entendeu nossa reivindicação e se colocaram a disposição para ajudar. O vereador
Tato Aguilar também teve grande participação nessa luta, colaborando nas cobranças,
parabéns a todos pela conquista”, finalizou.

Caraguatatuba conquista 4º lugar
nos Jogos Regionais 2019
A Sesep está trabalhando com uma equipe de
seis funcionários, com apoio
de um rolo compactador e
um caminhão trucado, que
faz o transporte da massa asfáltica.

Além da avenida Rio
Grande do Sul, a operação
também já fez a recuperação
da avenida Minas Gerais.
Após finalizar o serviço no
local, a equipe continuará no
bairro, levando a benfeitoria
às demais ruas.

de lobo para inspeção, com
objetivo de facilitar futuros
serviços de manutenção.
A Sesep está trabalhando com uma equipe de
cinco funcionários, que utilizam uma retroescavadeira
e um caminhão para o trans-

porte dos materiais.
A previsão é de que
o serviço que começou na
segunda-feira será finalizado
apenas na terça-feira, pois é
necessário fazer o aterro e reassentar os bloquetes da via
após a instalação da rede de
drenagem.

Nova rede de drenagem é instalada
no bairro Massaguaçu

Uma nova rede de
escoamento de águas pluviais de aproximadamente
15 metros de comprimento
está sendo instalada nesta
segunda-feira (15/07), pela
Prefeitura de Caraguatatuba,
na Rua Antônio de Lucas, no
bairro Massaguaçu, localizado na região Norte da cidade.
A nova rede, instalada
pela Secretaria de Serviços
Públicos (Sesep), é composta por tubos de 0.40m
de diâmetro. Também serão
confeccionadas duas bocas
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Cerca de 400 atletas
disputaram por Caraguatatuba os Jogos Regionais
2019. Atletismo, badminton, basquetebol, damas,
handbol, karatê, judô, futebol, damas, taekwondo,
natação e tênis de mesa
foram algumas das mais
de 40 modalidades esportivas disputadas por atletas
de Caraguatatuba nos 63º
Jogos Regionais 2019 em
Ilhabela e São Sebastião.
O chefe da delegação de Caraguatatuba nos
Jogos Regionais 2019, Dagoberto Oliveira Azevedo,
afirma que a participação
da cidade na competição é
encerrada com muita gratidão.
“Encerramos com
muita gratidão a toda equipe. Tivemos grandes títulos
no xadrez, damas, basquete. Só tenho a agradecer à
Prefeitura de Caraguatatu-

ba, por meio
da Secretaria
de Esportes,
por esta difícil missão.
Agradeço a
cada atleta, ao
prefeito Aguilar Junior e ao
secretário de Esportes Flá- lugar
vio Nishyama pelo apoio”, Basquete Feminino – 2º lugar
afirmou.
Natação Masculina ACD –
2º lugar
Resultados:
Bronze:
Ouro:
Basquete Masculino – 1º Atletismo Masculino – 3º
lugar
lugar
Badminton Feminino Sub- Badminton Masculino Livre – 3º lugar
20 – 1º lugar
Natação Feminina Livre –
Damas Sub-20 – 1º lugar
3º lugar
Futevolei – 1º lugar
Natação Feminina ACD –
Jiu Jitsu – 1º lugar
Vôlei de Praia Masculino – 3º lugar
1º lugar
Tênis de Mesa Feminino –
Xadrez Masculino Sub-20 3º lugar
– 1º lugar
Tênis de Mesa Masculino –
Prata:
3º lugar
Atletismo Feminino – 2º Vôlei Masculino – 3º lugar

18 novembro
de julho dede
2019
08 de
2018
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Caraguá a Gosto tem inscrição recorde
e traz renomado chef Roberto Ravioli

O 14º Caraguá a
Gosto teve o número de
inscrições recorde para esta
edição. São 50 estabelecimentos que concorrem com
74 pratos em oito categorias.
A novidade deste ano é uma
Aula Show com o renomado
chef Roberto Ravioli, que dá
suas dicas no programa ‘É
De Casa’, da Rede Globo.

Ele se apresenta às
18h de quarta-feira (31/07),
na Praça da Cultura (Avenida da Praia) para um público
de 2 mil pessoas. Na ocasião, vai ensinar como preparar um Pappardelle com
ragu de linguiça/cogumelos
e erva doce. As inscrições
são gratuitas e devem ser
feita pelo link https://www.
sympla.com.br/aula-show-com-roberto-raviolli-copia__583001.
Como o sobrenome
já diz, Ravioli é descendente de italianos e cresceu na
cozinha. Apesar disso, sua
primeira opção foi trabalhar
com prancheta, fazendo projetos arquitetônicos.
Na hora de folga,
gosta de cozinhar, inventar
pratos, e sempre foi muito

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
elogiado pelos amigos, principalmente em relação ao
preparo de massas. Na década de 80, afetado pelo plano
Cruzado, resolveu tirar da
gaveta suas antigas receitas
e colocar em prática o sonho
de abrir um restaurante. Assim nasceu o Empório Ravioli, na Vila Olímpia.
Já como chef, ficou
conhecido quando preparou
a refeição servida ao tenor
Luciano Pavarotti após um
concerto feito pelo cantor em
São Paulo, em 1991. Na ocasião, ele preparou o Gnocchi
dei Contandini (Nhoque dos
Camponeses para Pavarotti),
feito com uma mistura de focaccia (pão italiano), ovos,
parmesão, noz-moscada e
manteiga. O molho, à base

de cebolinha e manteiga,
leva feijões e tomates italianos.
Como chef e restauranter, ele conta que seu cardápio nunca é fixo, por isso,
pelo menos duas vezes ao ano
vai até a casa de sua família
na cidade de Lucca em busca
de novas ideias.

Homem é baleado em
Ubatuba
O crime aconteceu na noite de quinta-feira
(11/07), no bairro Sumidouro. Um homem de 29 anos
foi atingido por três tiros.
Segundo a Polícia
Militar, um homem em uma
bicicleta se aproximou da
vítima e efetuou os disparos.
Socorrido por vizinhos, o homem foi encaminhado à Santa Casa da cidade, onde ficou
internado. Ainda de acordo
com a Polícia Militar, ele tinha passagem pela polícia e
cumpriu pena até o mês de
maio.

O Evento
O secretário de Turismo, Cristian de Souza, destaca o crescimento do evento
com o número recorde de inscritos. São 50 estabelecimentos inscritos nas categorias
Homem é preso com
mais de 7kg de
Carnes e Aves, Comida de
maconha em Ubatuba
Boteco, Culinária InternacioUma equipe da PM
nal, Frutos do Mar, Lanches
Artesanais, Pizzas, Sabores em patrulhamento pelo Centro da cidade na noite de sáda Praia e Sobremesas.
bado (06/07), se deparou com
duas pessoas em uma moto
Em 2018, foram 44 agindo de maneira suspeita.
estabelecimentos, entre bares, O garupa dispensou um pacorestaurantes, pizzarias, quios- te na rua no momento em que
ques, lanchonetes, sorveterias percebeu a presença da viae docerias que participaram tura. Eles foram abordados
e informaram onde haviam
do concurso.
comprado a droga.
Os policiais se di“É importante destarigiam até o local indicado,
car os investimentos da admionde prenderam um homem
nistração Aguilar Junior em de 34 anos que tinha em seu
cada evento para movimentar poder 7,754kg de maconha,
a baixa temporada”, disse o além de R$ 12,165,00 em disecretário Cristian.
nheiro.

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

Polícia Militar prende
17 pessoas em rinha de
galo em Caraguatatuba
A Polícia Militar
prendeu, no fim da tarde de
sábado (13), 17 pessoas que
participavam de uma rinha de
galo, no bairro Tarumã.
Equipes do 3° Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMAmb) realizavam patrulha rural quando
foram chamados, juntamente
com policiais do 20° Batalhão
de Polícia Militar do Interior
(BPM/I), para checar uma
denúncia sobre uma rinha de
galo com possíveis homens
armados.
No local foram encontradas várias pessoas assistindo uma rinha com dois
animais que usavam esporas
artificiais e ponteiras de aço
no bico, além de outros sete
galos, armazenados de forma
inadequada que seriam utilizados nas lutas. Os animais
não tinham água, comida e
estavam mutilados devido às
rinhas. Nenhuma arma foi encontrada.
Os galos foram
apreendidos e ficaram à disposição do Policiamento
Ambiental para solicitar um
laudo veterinário e as pessoas presas foram levadas até a
Delegacia de Polícia Central
de Caraguatatuba e autuadas
por crime ambiental. Cada
uma foi multada em R$ 6 mil,

totalizando R$ 102 mil, e o
valor pode ser dobrado, posteriormente, dependendo dos
resultados dos exames veterinários.
Duas mulheres são
flagradas ao tentar
entrar com drogas no
CDP de Caraguá
No último domingo
(14/07), duas jovens, ambas
com 19 anos, foram surpreendidas com drogas dentro do
corpo ao passarem pela revista por escaneamento corporal.
Elas pretendiam levar o material aos seus companheiros
durante a visita.
No primeiro flagrante, que ocorreu pouco antes
das 11h, a visitante carregava um invólucro com 22,78g
de cocaína e 129,47g de maconha na vagina. A jovem
confessou a infração ao ser
questionada pelas agentes e
retirou o material espontaneamente, em local reservado.
Logo em seguida,
com as imagens geradas pelo
escâner corporal, um objeto
estranho foi identificado na
região pélvica da segunda visitante, que a princípio negou
portar ilícitos, mas acabou revelando que trazia 82,65g de
cocaína no órgão genital.
Ambas tiveram os
nomes suspensos do rol de visitantes da Secretaria da Administração Penitenciária.

18 de julho de 2019
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22º Festival do Camarão de Caraguatatuba abriu
dia 12 e espera mais de 100 mil pessoas

A 22ª edição do Festival do Camarão vem recebendo os visitantes desde
sexta-feira (12/07). A expectativa dos organizadores é
que mais de 100 mil pessoas
passem pelo recinto montado
da Praça da Cultura (Avenida da Praia) e se comercialize 50 toneladas do crustáceo
nos 10 dias da festa.
Muitas atrações culturais estão agendadas para
essa que é uma das maiores
festas tradicionais no município. A abertura oficial
aconteceu no sábado (13/07).
A festa ocorre em
uma área de 3.600 metros
quadrados, com capacidade
para 2.400 pessoas sentadas.
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Fundacc e em parceria com
a Associação dos Pescadores
da Praia do Camaroeiro, é a
responsável pela organização do Festival do Camarão
e visa a valorização, preservação, proteção e divulgação do patrimônio cultural
e imaterial, arraigado à vida
pesqueira dos caiçaras de

Caraguatatuba.
Tem como propósito
de ser fonte de renda para a
comunidade pesqueira, com
exclusividade aos pescadores de camarão do entreposto
de pesca da Praia do Camaroeiro, além de reunir os saberes da tradição local, não
somente por meio da gastronomia, mas também por
meio do artesanato e outras
manifestações culturais e registros audiovisuais do cotidiano da vida caiçara.
Nesta edição, são 25
barracas, das quais 23 vão
vender pratos à base de camarão e outras duas de doces.
Os preços variam de
R$ 5 a R$ 45, uma porção
de camarão branco. Para os
paladares bem aguçados,
dicas como chiclete de camarão caiçara, espaguete
com o crustáceo e brócolis,
escondidinho, bobó, panqueca, moqueca, risoto, entre
outros.
Mas se você é alérgico a camarão, não se preocupe. Haverá pastel de queijo

e mandioca, ótimas opções
para a garotada.
Atrações

Uma extensa programação cultural foi montada
para agradar todos os gostos,
sendo 47 atrações musicais
que passarão pelo palco,
além de grupos de danças e
de apresentações tradicionais, levando para o espaço
mais de 600 pessoas.
Neste ano, também
foram montadas duas tendas
para artesão e vendedores de
artesanato, de forma a ter opções para todos os visitantes.
Produtores rurais também foram contemplados com espaço para mostrar o que se produz em Caraguatatuba. Para
a garotada tem espaço kids.
Aos devotos de São
Pedro, a Fundacc construiu
uma igrejinha onde vai ficar
a imagem do padroeiro dos
pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara onde
é possível degustar o tradicional café de coador e bolos

Ubatuba recebe representantes da
Controladoria Geral de Guarulhos
A Controladoria Geral do Município de Ubatuba
recebeu, na tarde da última
quinta-feira, 11, uma equipe da Controladoria Geral
do Município de Guarulhos
para uma visita técnica.
Na oportunidade, os
representantes
buscaram
trocar informações sobre os
procedimentos para monitoramento e controle de prazos
nos atendimentos ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo utilizados pela
Prefeitura de Ubatuba, que é
referência na região desde a
implantação do sistema eletrônico E-CGM.
“É importante esse
intercâmbio, uma vez que ele
valoriza os trabalhos do Controle Interno do município
ao mesmo tempo que serve
como parâmetro da qualida-

de do que vem sendo desenvolvido por nossa equipe,
como é o caso do sistema”,
destacou a controladora Geral de Ubatuba, Lucia Helena
dos Santos Souza
O E-CGM é regulamentado pelo Decreto
Municipal 6.892 de 2018

e faz parte de um esforço
da atual gestão do prefeito
Délcio Sato em modernizar
o controle interno da municipalidade, pois permite à
Controladoria Geral o monitoramento eletrônico dos
prazos de órgãos importantes de fiscalização.

caseiros. Na outra ponta, a
Casa da Farinha. A confecção da rede de pesca é mais
um destaque do Festival do
Camarão.
Confira a
programação
Quarta-feira (17)
13h DJ Atari
19h30 às 21h30 DJ Atari
22h Banda Água Viva

Show Tudo de Bom, Tudo de
Samba – homenagem ao seu
pai Nersi Amaral
20h Dança de Salão e RT –
Dança de Rua
20h30 Banda Lira Padre Anchieta
22h Festival de Samba –
Simplicidade, Coincidência,
Ed Junior, Outra Pegada e
Iago Lito

Sábado (20)
12h Sabrina Cella acústico
Quinta-feira (18)
14h Zé Maria e convidados
13h Carlinhos Guilbert Duo 17h lVº Pirão Caiçara – Gru19h30 Tikinho Trio
po Ciranda Caiçara
21h Forró de Todos
19hh Sandro Bacelar e Cinema Mudo cantam Noel Rosa
Sexta-feira (19)
20h Geração Futuro e Dança
Cigana
13h Wander Peixoto
19h Mara Amaral e Banda – 21h Festival Sertanejo – Ma-

rina Pereira, João Marcos,
Iris Manz,
Monique Ellen, Edson Alexandre, Lucas
Mendes, Wany Oliver, Gigi
Marques
Domingo (21)
12h BAMAC
14h Gerard Sher
19h30 Saquaritá
21h Odé da Mata – Maracatú
22h Revolusom
Serviço
22º Festival do Camarão de
Caraguatatuba
Data: 12 a 21 de julho
Horário: das 10h à 0h
Abertura Oficial: 13 de julho
Horário: 19h30
Informações: www.fundacc.
sp.gov.br (12) 3897-5660

Ilhabela participa de colóquio sobre
Educação Especial e Inclusiva
“Re-imaginando
a
Escola Inclusiva: políticas,
práticas e inovações”, este
foi o assunto tema do I Colóquio de Educação Especial
e Inclusiva, que ocorreu nos
dias 25, 26 e 27 de junho,
na Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC, e a
Prefeitura de Ilhabela, por
meio da Secretaria de Educação, e marcou presença no cultural.
evento.
O propósito do ColóToda a programação quio foi a discussão de Pofoi organizada em torno des- líticas de Educação, a partir
sa temática que contou com de diálogo com contextos
conferências internacionais, nacionais e internacionais
mesas-redondas com convi- nas redes de ensino e uma
dados internacionais e nacio- melhor inclusão de deficiennais, minicursos, sessões de tes auditivos nas unidades de
apresentação de trabalho e educação, utilizando formas
relatos de experiência, lança- inovadoras de tamanho e comento de livros, bem como res de fontes, sons ambientes
uma extensa programação em forma de texto, como

uma preparação para desfrutar uma vida adulta e autônoma mais independente.
Estavam
presentes
na ocasião Maria Terezinha Dias Souza (diretora de
Educação Infantil), Valéria
Lorena Lazzaro (diretora do
Capi) e Vilma Barreto (secretária adjunta de Educação), com objetivo obter um
maior entendimento sobre o
assunto.
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Happening
News
Fátima Marques

O 2º Costelão Fogo de Chão, organizado
pela Loja Maçônica Baluartes do Atlântico,
como esperado foi um sucesso.
Parabéns aos organizadores!

fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

São Sebastião realiza aula de vela
inclusiva para pessoas com deficiências

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Idoso (SEPEDI),
em parceria com o Projeto
Sailing Sense realizou aula
de vela para pessoas com
deficiência, nos dias 14 e 15
de julho, visando as políticas
públicas voltadas para a inclusão social. Os participantes saíram do píer do Clube
Pindá, no Saco da Capela,
em Ilhabela, com trajeto pelo
canal e retorno à ilha.
As inscrições para a
participação na atividade foram feitas na SEPEDI.
Os 12 participantes
puderam vivenciar a rotina
dentro de um veleiro, aprendendo sobre as principais
manobras deste tipo de embarcação, os direcionamentos como bombordo e boreste, o funcionamento das
velas, leme, cabos, a experiência de velejar mesmo com
algum tipo de deficiência física, ou mental.

O idealizador do Sailing
Sense, projeto
que existe desde 2007, Miguel
Olio e Íris Poffo
são os instrutores
que conduzem
os
deficientes
nesta superação
e coragem de encarar o mar e velejar. “Nós
queríamos essa vivência
com pessoas de São Sebastião, e a prefeitura, por meio
da SEPEDI, fez com que isso
acontecesse”, disse Olio.
A moradora do bairro
Canto do Mar, Suzete Maira
Machado, 57 anos, afirmou
que a sensação foi indescritível. “Tive dois AVCs
– acidente vascular cerebral
–, sendo um isquêmico e o
outro hemorrágico, também
sofri um aneurisma, tive hidrocefalia, meningite bacteriana e infecção hospitalar.
Fiz três cirurgias, no lado direito do cérebro, e tenho um

DVP – derivação ventrículo-peritoneal – na cabeça, por
tanto, me considero uma pessoa renascida”, explicou.
Na SEPEDI desde o
começo deste ano, ela ainda
conta que experiência foi
maravilhosa e indescritível.
“Nunca pensei que fosse fazer isso na minha vida. Foi
uma superação. Sou poderosa e até pilotei o veleiro, fui
capitã por um dia. Só tenho
a agradecer a prefeitura de
São Sebastião e a SEPEDI,
pois realmente esse cuidado
e carinho transformam vidas.
Eu sou um exemplo disso”,
concluiu Suzete.

Projeto Viração realiza Arraiá
para crianças e seus familiares

As famílias e crianças
referenciadas pelo Centro de
Referência de Assistência
Social (CRAS) da Topolândia, Região Central de São
Sebastião, tiveram uma noite especial, que contou com
apresentações de Dança,
Sorteio e brincadeiras como
boca do palhaço, argolas,
pescaria, corrida do saco, e o
tradicional pau de sebo, que
fez a alegria da criançada.
“A cooperação e o
trabalho em equipe realizado
pelas crianças foi fundamental para que conseguissem
chegar ao alvo. A pintura facial também chamou a atenção dos usuários do serviço”,
e contou a coordenadora do
Projeto, Janaína Borges.
Além das brincadeiras proporcionadas para as
crianças, os familiares também receberam cuidados
especiais como massagem,
designer de sobrancelha,
agendamento biométrico –
realizado em parceria com

a Justiça Eleitoral do município –, e cortes de cabelo
realizados por um ex-aluno
do projeto.
“Além desse cuidado, essas ações fortalecem
os vínculos, promovendo
momentos felizes aos quais,
talvez, nunca tenham tido”,
comentou Janaína.
Ao final do evento,
todos (crianças, famílias e
equipe) participaram de uma
grande quadrilha regada de
boas risadas. Foi servido
também um delicioso caldinho, arroz doce e frutas. As
crianças ainda levaram para

casa lembrancinhas tradicionais, como pipa, bolinha de
gude, mola, estalinho e peteca.
O objetivo de ações
como essa é garantir direito
ao Lazer e a Cultura, de forma justa e igualitária a todos.
O Projeto Viração, que atende crianças de 6 a 12 anos,
por meio de atividades socioeducativas, é mantido pela
Associação Sebastianense
de Promoção Social (ASPS)
em parceria com a Secretaria
de Desenvolvimento Social
(SEDES) da Prefeitura Municipal de São Sebastião.
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Prof. O. Mello

3600-6280

• Parece que ela foi morta pelo seu assassino.
(Extra)

Áries - 21/3 à 20/04
Seus caminhos estarão abertos e você conseguirá vencer os obstáculos. Se tiver a oportunidade,
aproveite para desfazer uma fofoca e ficar numa boa com
todo mundo. Nº da sorte 25.

Pensamento da Semana:

“A idiotice está
distribuída de
forma muito
democrática no
mundo”

Touro - 21/04 à 20/05

• Ferido no joelho, ele perdeu a cabeça. (O Dia)

Evite falar demais sobre sua vida para alguém
que acabou de conhecer. Saberá tomar decisões se ouvir
sua intuição. Faça um programa diferente com a pessoa
amada. Nº da Sorte 06.

• Quatro hectares de trigo foram queimados. A
princípio, trata-se de um incêndio. (O Dia)
• O acidente foi no triste e célebre Retângulo das
Bermudas. (Extra)

Deve surgir um encontro com alguém que você
não ve há tempos e vai se sair bem de um mal-entendido
no trabalho. Abuse da sua determinação no relacionamento
amoroso. Nº Sorte 08.

Leandro Karnal

• O tribunal, após breve deliberação, foi condenado a um mês de prisão. (O Dia)
Piadas da Mídia
• A nova terapia traz esperanças a todos os que
morrem de câncer a cada ano. (Jornal do Brasil)

• Na chegada da polícia, o cadáver se encontrava
rigorosamente imóvel. (O Dia)

• O cadáver foi encontrado morto dentro do carro.
(O Estado de S. Paulo)

• Apesar da meteorologia estar em greve, o tempo esfriou ontem intensamente. (O Globo)

Leão - 22/07 à 22/08

Algumas novas situações devem trazer preocupação e os assuntos profissionais vão embalar seus sonhos.
Na paixão, procure controlar sua impulsividade para não se
arrepender depois. Nº da Sorte 11.

Virgem - 23/08 à 22/09

• Prefeito de interior vai dormir bem, e acorda
morto. (O Dia)
• A polícia e a justiça são as duas mãos de um
mesmo braço. (Extra)

• A vítima foi estrangulada a golpes de facão.
(O Dia)

Câncer - 21/06 à 21/07

Preste atenção para não agir de maneira errada
com a sua família. Assim, receberá a ajuda inesperada
de algum parente. No setor profissional, saiba esperar os
resultados e não desanime. Nº da Sorte 13.

3600-6280

• O velho reformado, antes de apertar o pescoço
da mulher até a morte, se suicidou. (O Dia)

• Os sete artistas compõem um trio de talento.
(Extra)

3883-3433
3600-6280
Gêmeos - 21/05 à 20/06

Chapeuzinho Vermelho na mídia
JORNAL NACIONAL – (William Bonner): Boa
• Depois de algum tempo, a água corrente foi noite. Uma menina chegou a ser devorada por
instalada no cemitério, para a satisfação dos ha- um lobo na noite de ontem...
(Fátima Bernardes): ... mas a atuação de um cabitantes. (Jornal do Brasil)
çador evitou uma tragédia.

Se estiver só, tudo indica que vão surgir várias
paqueras neste período. A ansiedade, porém, poderá
tumultuar seus planos. Confie na sabedoria divina se algo
não sair como você planejou. Nº da Sorte 10.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Cuidado com a impulsividade em todas as
situações e use as críticas que receber para o seu próprio
crescimento. Nas suas relações, terá coragem para se
impor. Cuidado para não ficar pensando demais. Nº da
Sorte 25..

Escorpião-23/10 à 21/11

Pode sentir necessidade de se expressar, mas
não saberá valorizar as pessoas com as quais convive.
Tenha jogo de cintura e força de vontade para manter a
harmonia no seu relacionamento. Nº da Sorte 16.

3600-6280
• Há muitos redatores que, para quem veio do
PROGRAMA DA HEBE – Que gracinha, gente!
nada, são muito fiéis às suas origens. (O Globo)
• Os nossos leitores nos desculparão por esse
Vocês não vão acreditar, mas essa menina linda
erro indesculpável. (O Globo)
aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não
é mesmo?
• O aumento do desemprego foi de 0% em no• No corredor do hospital psiquiátrico os doentes vembro. (Extra)
CLÁUDIA – Como chegar à casa da vovozinha
corriam como loucos. (O Dia)
sem se deixar enganar pelos lobos no caminho.

• O presidente de honra é um jovem septuagená• Ela contraiu a doença na época que ainda esta- rio de 81 anos. (Extra)
va viva. (Jornal do Brasil)
VEJA – Lula sabia das intenções do lobo.

Sagitário- 22/11 à 21/12

Não perca tempo com algo sem importância e
que, no final, não vai valer a pena. Usando sua criatividade,
terá a oportunidade de melhorar as questões financeiras.
Nº da Sorte 16.

Capricórnio-22/12 à 20/01

No romance, evite as cenas de ciúme e fique de
olho, pois alguns segredos podem vir à tona. Mesmo assim,
sua sensualidade estará em destaque no amor. Conte com
o apoio da família no que precisar. Nº da sorte 13.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Termine esta semana fazendo algo diferente e
abuse do seu jeito determinado nas questões profissionais.
Siga sua intuição se precisar tomar decisões e anime-se com
os planos para o futuro. Nº da Sorte 32.

Peixes - 20/02 à 20/03

Mantenha os problemas longe do ambiente
doméstico e evite discussões com alguém mais velho. É
hora de demonstrar toda sua confiança ao agir. Não tenha
medo de dar sua opinião ou falar. Nº da Sorte 13.
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VD CASA INDAIÁ de
Cima 2 dorm./ dctos. ok/ VD. CASA Jd. Rio
R$ 210.000,00/ 99622- Santos (atrás da Sta.
Casa), 2 dorm. dctos ok/
9797
R$ 240.000,00/ 99622ALUGO CHÁCARA NA 9797
SERRARIA 1.000metros
do Centro/ R$ 600,00/
98178-8445 direto c/proprietário
VD

LOTE

Pontal

Santa Marina murado
e aterrado

360mt²/ R$

120.000,00/ Tratar Telefone 99622-9797

VD Casa próximo ao
Centro 3 dor/ dctos. ok/
R$ 390 mil/ parcela até
50% direto c/proprietário/
99622-9797

18 de julho de 2019

Portão Usado Madeira
2 folhas 300x220/ ótimo
estado
conservação/
R$ 800,00/ 3883-9974/
98188-6900

Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2
fundo para represa.
PORTÃO BASCULANTE
R$ 30.000,00 aceito
medidas, pronta entrega.
carro. Fone: 974040022 varias
Apartir de 6x R$ 335,00
e 997299981
3883-9974/ 98188-6900
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MINUTA EDITAL USUCAPIÃO MASSAL CONSTRUTORA LTDA EPP.
O DOUTOR GUILHERME KIRSCHNER, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª
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 Massal Construtora Ltda. EPP para constatarem a presente
ação processo nº 1001320-92-2019.8.26.0587 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 à Rua da Caxeta, no bairro de Camburi, Município e Comarca de São Sebastião/SP, que inicia-se com as
seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro
no ponto A coordenadas E434.047,059 m e N 7.371.304,711 m, cravado
na esquina da Ra Caxeta com a Rua Lobo Guará , lado direito de quem
da Rua Lobo Guara se dirige ao imóvel e, seguindo com azimute 7º02’20’’
confrontando com a Rua da Caxeta, até encontrar uma distância de
43,640m ( quarenta e três metros e seiscentos e quarenta milímetros lineares) o ponto B de cordenadas e 434.052,407m e N7.371.348,022 m;
Dai deflete à esquerda com o azimite 0º22”07” confrontando com a rua
da Caxeta, até encontrar a uma distância de 19,147 m ( dezenove metros
e cento e quarenta e sete milímetros lineares) o Ponto C de coordenadas
E434.052,530m e N7.371.367,168m, daí deflete à direita com o azumite
de 92º 00”16”! confrontando com o imóvel pertencente a Luiz Santos
Neto, até encontrar a uma distância de 31:491mm ( trinta e um metros e
quatrocentos e noventa e um melimetros lineares) o ponto D de coordenadasE 434.084,002 m e N7.371.366,067; daí deflete à esquerda com o
azimite 90º47’00”, confrontando com o imóvel pertencente a Luiz Santos
Neto até encerrar uma distância de 10,796 m (dez metros e setecentos
e noventa e seis milímetros lineares),o ponto E de 38” confrontando com
o imóvel pertencente a Renato Winkler, até encontrar a uma distância de
20,325 ( vinte metros e trezentos e vinte e cinco melimetros lineares) o
Ponto F de coordenadas E 434.091,877m e N 7.371.345,806 m; daí deflete á direita com o azimute de 189º 19’24’’ confrontando com a Travessa
particular, até encontrar uma distância 46,827 ( quarenta e seis metros e
oitocentos e vinte e sete milímetros lineares) o Ponto G de coordenadas
E 434.084.290 m e 7.371.299,597; Daí deflete a direita com azimute de
277º 49’ 13’’ confrontando com a Rua Lobo guará até finalmente encontrar uma distância de 37,581m ( trinta e sete metros quinhentos e oitenta
e um milímetros lineares) o Ponto A utilizando como ponto referencial de
partida para o traçado do perímetro desta propriedade a qual encerra uma
área de, 2.541,52 m2 ( dois mil quinhentos e quarenta e um metros e
cinquenta e dois centímetros quadrados).
MINUTA EDITAL USUCAPIÃO VALDECI APARECIDO DE ARRUDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAODINÁRI PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE DE
PAUTA MENSAL.

VD
LOTE
no
Jaqueira 300mts² R$
140.000,00/ 996229797
VENDO Terreno em
Paraibuna bairro São
Germano/ 765m²/ R$
30 mil (12) 99629-4745
aceito proposta

Vendo terreno 1.000m²
murado e aterrado c/
projeto aprovado de 10
sobrados na Rua Cristovão de Barros/ um
quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em R$
550.000,00 mas aceito
contra oferta (12) 996602700 com Flávio

A “ASSOCIACÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, à avenida
José Benedito de Faria, nº488, Ponte seca, CEP: 11675-030, Cidade de
Caraguatatuba-SP, através de sua Diretoria Executiva, devidamente
representada por seu Presidente Sr. (a) JOAO BATISTA DOS SANTOS,
CONVOCA através do presente Edital, AFIXADO EM SUA SEDE, para
ciência de todos os associados contribuintes, para Assembléia Geral
Ordinária, que será realizada na Sede Dr. Keiiti Nakamura, na Avenida
José Benedito de Faria nº488, Ponte seca, CEP: 11675-030,Cidade de
Caraguatatuba-SP, às 9:00 horas, do dia 03 de agosto de 2019, com a
seguinte ordem do dia:
A - Prestação de contas mensais,
B - Apreciação e aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal.
C - Demais deliberações
D - Assuntos de interesse geral
E – Regularização de Ata de 2018 e 2019.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas,
com a presença da
maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer
número, meia hora
depois, não exigindo a lei quorum especial.
Caraguatatuba, 16 de julho de 2019.
A Diretoria.
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

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 Valdeci Aparecido de Arruda para constatarem a
presente ação processo nº 1001348-60-2019.8.26.0587 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 terreno situado na Praia da Baleia- São
Sebastião= Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, cravado no
limite da faixa de domínio do DER, altura do Km 169+79,64m da Rodovia
SP 55, onde faz divisa com Arthur de Castro Aguiar, caracterizado pelas
coordenadas UTM, datum Sirgas 2000,N=7372205.26 e E=432083,71;
dai percorre todo o perímetro com os aziutes e distâncias adiante: Do
Ponto 1 ao ponto 2, 288º05’27’’ e 79,92; do ponto 2 ao ponto 3,00º48’38’’
e 123,31m; do ponto 3 ao ponto 4, 358º42’31’’ e 1358,06m, do ponto 4
ao ponto 5, 51º25’44’’ e 19,41 m, do ponto 5 ao ponto 6, 29º34’36’’ e
32,51m, do ponto 6 ao ponto 7,55º22’32’’ e 53,61m, do ponto 7 ao ponto
8,118º03’27’’ e 36,38m, do ponto 8 ao ponto 9, 167º48’53’’ e 46,07m e do
ponto 9 ao ponto 1, 180º27’59’’ e 1514,58m, encerrando ai uma área total
de 146.256,00 mts2 ( cento e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta
e seis metros quadrados).

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

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
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Citroen
TERRENO no VENDO
C3 preto completo/ doc
Jd. Britânia 400mts² R$
ok/ ano 2011/ valor R$
210.000,00/ Tratamento 19.000,00/ c/ Fernando
98200-9480
99622-9797

BARBARA – 18 anos, linda,
magra falsa, iniciante, seios
durinhos, estilo namoradinha,
beija na boca, com local
agradável. (12) 98851-7319

VD

SABRINA – 22 anos, primeira vez
na cidade, sou morena clara, cabelos lisos e longos, alta, carinhosa.
Pronta para lhe proporcionar muito
prazer. (12) 98263-4313

BRUNA FERNANDES – 21 anos,
morena, olhos claros, tipo
namoradinha, sem frescura,
tatuada, bumbum GG, com
local discreto. (12) 99252-9581

SAMANTA – 24 anos, primeira vez
na cidade, loira, alta, olhos verdes,
dona de um corpo delicioso,
carinhosa, estilo namoradinha.
(12) 99608-5156(12) 98263-4313

VITÓRIA – Morena bronzeada,
estilo namoradinha, tenho
local particular e bem discreto
e reservado. (12) 99208-5150
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131
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