Noroeste
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS CIDADES DE CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO SEBASTIÃO E ILHA BELA

s
w
e
N

caraguá-sãopaulo-brasil

A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Centro (Av. da Praia)
3883-1921 / 3883-9871

Caraguatatuba, 08 de agosto de 2019 E-mail editor2017@noroestenews.com.br Site - http://www.noroestenews.com.br

Chef Ravioli cozinha em frente
ao mar de Caraguatatuba
Estado convoca entidades
interessadas em gerenciar
o Hospital Regional
Caraguatatuba estuda
construção de recifes
artificiais no Massaguaçu
Gracinha recebe comitiva
do Dersa
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Vem aí a Renda Mínima

*José Renato Nalini
Uma ideia que a muitos pareceu
utópica e até folclórica, volta à toda em
inúmeros espaços. A extinção de milhões
de empregos e o desaparecimento de profissões tradicionais, fruto da 4ª Revolução
Industrial, porá no colo dos comandantes
do poder a angustiante questão: o que fazer
com os excluídos?
Os otimistas dizem que haverá criação de outras funções em substituição às
eliminadas. Dão como exemplo o trabalho
hoje confiado ao drone. Ele faz o mister de
dezenas. Mas também reclama outras dezenas. Não só para a programação, mas para a
manutenção, para o acompanhamento, etc..
Só que alimento uma dúvida: esse pessoal
novo não tem de ser bem qualificado? Em
regra, os trabalhadores que o drone deixou
superados eram lavradores, ajudantes, pessoas simples. Será que teremos a condição
de prepara-los a tempo?
Desconfio que não. Isso faz com
que se pense nessa “renda mínima”, como
espécie de bolsa-família para satisfazer as
necessidades essenciais do ser humano.
Pensa-se em tributar os robôs e todos os
outros inventos que descartam o ser humano. Com esse reforço do caixa dos Estados,
propiciar-se-ia a um contingente enorme de
pessoas as condições mínimas de subsistência digna.
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ressentimento. As manifestações violentas
que ocorrem no mundo inteiro e que já mostraram sua cara no Brasil em várias oportunidades, representam a face cruel de um
consumismo que, ao forçar a obsolescência
das coisas, torna a final obsoleto o próprio
homem.
Pensadores lúcidos como Zygmunt
Bauman, há pouco falecido, fazem instigante análise da situação que causou perplexidade: a revolta de massas que, convocadas
pelas redes sociais, mobilizam-se de repente
e com velocidade incrível. Os distúrbios foram considerados por Bauman como ações
de consumidores excluídos e desqualificados. São pessoas que sofrem o bombardeio
da propaganda midiática obrigando a um
consumo impossível. Quando elas percebem que não terão condições adequadas de
ingressar no mercado por meio da compra,
sobrevém a ira e passam a quebrar tudo o
que está à sua frente.
É uma resposta irônica à ideologia
consumista: “Vocês nos pedem que consumamos e, simultaneamente, nos privam de
condições de fazê-lo!”. Então o consumo se
faz através da destruição, da violência, de
um ódio que não encontra limites na convenção da propriedade alheia.
É uma demonstração da força material da ideologia, o fim da sociedade pós-ideológica. Para Bauman, o problema dos
distúrbios e do quebra-quebra não é a violência em si, mas o fato de não ser verdadeiramente categórica. É a raiva e o desespero
impotentes sob a máscara de uma evidenciação de força.

Mas o que é suficiente para tanto?
Parte-se do montante de proteínas e nutrientes necessários ao sustento. Mas e o vestuário? E o transporte? E a moradia? Há o custeio das utilidades públicas, da manutenção,
da limpeza, dos reparos e conservação. E se
esse mínimo vier a incluir o lazer, o esporte,
Os indignados tendem a crescer, se
as artes, os hobbies?
não se levar a sério a capacitação e a qualificação para atividades que não precisam ser
O problema não é fácil. Mas está na “empregos”, naquele sentido tradicional de
ordem do dia. Se isso não vier a ser pen- alguém colocar sua força e sua inteligência
sado com carinho, aumentará a revolta e o
a serviço de um patrão. Há urgência de um
projeto positivo de mudança
sociopolítica. Sem isso, tende-se a uma realidade que se
tornará a cada dia mais absurda, violenta e apta a prejudicar inocentes e a intensificar a
sensação de insegurança que
acomete a quase todos.

*José Renato Nalini é Reitor
da Uniregistral, docente da
Uninove e consultor jurídico.

Associação Comercial de Caraguatatuba
confirma participação no Empreenda
Caraguatatuba 2019

Entre os dias 18 e 22
de setembro, a Associação
Comercial e Empresarial de
Caraguatatuba irá participar
da 2ª edição do Empreenda
Caraguatatuba, a maior feira
de negócios do Litoral Norte.
O evento acontece na
Praça da Cultura (Centro),
das 14h às 21h, e é aberto ao
público. A feira irá reunir exposição de cerca de 100 empresas, startups, parceiros e
serviços ao empresário, além
de contar com rodadas de negócios e palestras com objetivo de gerar networking.
No espaço reservado para a ACE Caraguá, os
visitantes poderão conhecer
a proposta de apoio aos comerciantes locais e serviços
como o FIDELIZE CARAGUÁ e o novo aplicativo da
associação, que irá reunir
uma série de funções para
facilitar a vida do empresário
e cliente.
Além disso, haverá

também um estúdio
para gravação de entrevistas para a TV
ACE, veiculada semanalmente no Canal
de Youtube da associação.
De
acordo
com o presidente, Sávio Luiz dos Santos, é
uma oportunidade da
associação estar mais
próxima ao público e
também divulgar suas
ações. “Nós apoiamos
e acreditamos muito neste evento. Em
2018 foi um sucesso e este
ano promete reunir ainda
mais pessoas. Nosso objetivo é apresentar os projetos,
ações e benefícios que a associação oferece aos seus associados. Queremos sempre
fortalecer nosso comércio
local”, destacou.
Uma equipe especializada da ACE Caraguá
estará no estande para tirar
todas as dúvidas e realizar o

cadastro das empresas interessadas em se associar.
A Feira Empreenda
Caraguatatuba é uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba com apoio da
Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba.
O chamamento das inscrições terminou em 17 de julho e o resultado da seleção
dos expositores será publicado no site www.caraguatatuba.sp.gov.br.

Caraguatatuba tem melhor desempenho
regional, com 88% de colocações de vagas
no mercado de trabalho
Caraguatatuba registrou no primeiro semestre
deste ano, um aproveitamento de 88% em colocação de
vagas no mercado de trabalho.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
de Caraguatatuba divulgou
na quarta-feira (31/07), relatório de desempenho emitido pelo Sistema Operacional
para Intermediação de Mão
de Obra (IMO), utilizado
pelo Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho
e Previdência.
Até o início do mês
de julho foram ofertadas
412 vagas de emprego e 363
colocações, um aproveitamento superior em relação
às demais cidades do Litoral Norte, onde o máximo
de proveito registrou apenas
59%.
O relatório também

mostra que foram realizados
mais de 5 mil encaminhamentos para vagas de emprego. “O aproveitamento só
não foi maior, devido à falta
de qualificação dos candidatos para o preenchimento de
algumas vagas”, salientou o
supervisor operacional do
PAT, Allan Mattos Philadelpho.
“A Prefeitura de Caraguatatuba e o Fundo Social de Solidariedade sempre
ofertam oficinas nas áreas
de beleza, padaria, costura,
automóveis, entre outros,
muitas delas com certificação do Senai”, destacou o
supervisor.
As vagas mais preenchidas foram nas áreas de
comércios e serviços. Ainda
em aberto, o PAT possui vagas de farmacêutico, manicure e mecânico, que há dois
meses não são preenchidas.

“O não preenchimento também acontece por falta
de candidatos. É importante
que a população tenha o hábito de entrar no site da Prefeitura ou acompanhe o sistema, para acessar as vagas
do dia”, alertou.
Interessados em receber alertas de vaga pelo
whatsapp podem se cadastrar enviando uma mensagem para o número (12)
99675-1924 ou por meio do
link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/vagas-pat/.
Serviço – PAT: Rua
Taubaté, 520 – Sumaré, telefone 3882-5211.
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Caraguatatuba estuda construção
de recifes artificiais no Massaguaçu

A Prefeitura de Caraguatatuba protocola neste
mês de agosto, um projeto de
construção de recifes artificiais na Praia do Massaguacu
(localizada na Região Norte),
na Superintendência Regional do Patrimônio da União
(SPU). Representantes de
diversas secretarias trataram
da proposta na quinta-feira
(26/7), em São Paulo.
Coordenado pela Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento, o projeto tem como
objetivo conter a erosão
provocada pela maré na orla
da praia, impedir a pesca de
arrasto no local, preservar a
fauna e flora marinha e impulsionar ainda mais o turismo na região, fomentando a
prática do surf tendo em vista que o recife artificial gerará ondas de qualidade e nível
profissional.
Os secretários Pedro
Ivo de Sousa Tau (Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, e de Administração), Leandro Borella (Obras
Públicas e Urbanismo) e
Marcel Giorgetti (Meio Ambiente e Serviços Públicos),
acompanhados da assessora de governança, Roberta
Franzolin, e do assessor jurídico, Diogo Rossi, se encontraram com o superintendente substituto da SPU em
São Paulo, Denis Fabrisio de
Oliveira Selymes, que manifestou apoio à instalação de
recifes artificiais no Massaguaçu.
De acordo com o secretário de Planejamento
e de Administração, Pedro
Ivo de Sousa Tau, o projeto
dos recifes artificiais será
protocolado na Superintendência Regional do Patrimônio da União no próximo
mês. “Assim que tivermos
a autorização da SPU para
dar andamento na proposta,
buscaremos os licenciamen-

tos nos órgãos competentes
estaduais e federais. O superintendente da SPU, Denis
Fabrisio, considera a baía do
Massaguaçu um local ideal
para construção de um arrecife artificial em função da
potência da ondulação e linearidade da praia, fatores que
contribuem para a instalação
da estrutura. Sem contar que
já existem estudos sobre o
tema na Universidade Federal de Santa Catarina e na
Universidade de São Paulo”,
destaca.
Para o secretário,
além de combater a erosão
na orla do bairro e proteger
o ecossistema marinho, a estrutura submersa também vai
impulsionar a economia e o
turismo da região. “Com a
construção dos recifes artificiais, Caraguatatuba estará
inserida no cenário do surf
mundial, como as cidades de
São Sebastião, em função da
praia de Maresias, e Ubatuba, a ‘Capital do Surf’, que
recebem grandes eventos da
modalidade e revelaram atletas de renome internacional,
como Gabriel Medina, Felipe Toledo e Wiggolly Dantas. O prefeito Aguilar Junior
pediu total empenho nesse
projeto que é uma reivindicação antiga dos esportistas
da nossa cidade”, concluiu.
Após a aprovação da
proposta por todos os órgãos
competentes, a Prefeitura de
Caraguatatuba lançará
um edital de chamamento público de Procedimento de Manifestação
de Interesse (PMI). A
Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, que es-
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tabelece o regime jurídico
das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil,
instituiu o Procedimento de
Manifestação de Interesse
Social como instrumento por
meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos
podem apresentar propostas
ao poder público para que
este avalie a possibilidade
de realização de um chamamento público objetivando a
celebração de parceria.
O recife artificial é
uma estrutura marinha que
dissipa a energia da onda a
partir do momento em que
a ondulação passa em cima
dela. Dessa forma, ondas
chegam à beira com menos
intensidade.
A Praia do Massaguaçu (“grande massa d’água”,
em Tupi-guarani) é uma
praia de tombo, areia grossa e com ondas fortes, boas
para a prática do surf. O local
também recebe torneios de
pesca estaduais e nacionais.
O Ministério do Planejamento é responsável
pela gestão do patrimônio da
União. A Secretaria do Patrimônio da União é o órgão
que autoriza a ocupação dos
imóveis públicos federais,
estabelecendo diretrizes para
permissão de uso, promoção,
doação ou cessão gratuita,
quando houver interesse público. É responsável também
pela gestão dos terrenos de
marinha e o controle do uso
dos bens de uso comum do
povo, entre outras atribuições.
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Estado convoca entidades interessadas
em gerenciar o Hospital Regional

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
publicou no Diário Oficial
no dia 18 de julho a convocação pública para entidades
qualificadas como Organização Social de Saúde (OSS),
interessadas em gerenciar o
Hospital Regional do Litoral
Norte, que está em fase de
construção na cidade de Caraguatatuba.
O processo prevê o
prazo de 10 dias úteis para
manifestação das organizações interessadas e mais 20
dias úteis para entrega do
plano operacional, ou seja,
até 29 de agosto.
Após essa data serão
realizadas as análises pela
Secretaria Estadual da Saúde
para que seja definida a OSS
que gerenciará o Hospital
Regional.
Todo processo referente à convocação pública
está sob gestão do Estado e
pode ser acompanhado através do Portal da Transparência | Organizações Sociais de
Saúde no link: http://www.
portaldatransparencia.saude.
sp.gov.br/convocacoes.
Processo Seletivo
A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
informa que o processo seletivo para contratação do qua-

dro de funcionários será realizado
pela OSS após a
conclusão dos trâmites formais do
chamamento público.
O processo
de seleção, quantidade de vagas e
áreas serão divulgados oficialmente pelo Governo do
Estado e pela Prefeitura de
Caraguatatuba.
A Secretaria Municipal de Saúde solicitou ao
Estado que todo o processo
seletivo seja feito via Posto
de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba.

Obras
Segundo informações
da Secretaria de Saúde do
Estado, a obra está em fase
final e será entregue em outubro para a população do
Litoral Norte.
O Hospital Regional
será referência no atendimento de casos de média e
alta complexidade no Litoral Norte. Serão mais de 200
leitos abertos aos usuários
locais, sendo 146 de enfermaria e 40 leitos de UTI. O
novo hospital atenderá diversas especialidades, incluindo
oncologia, clínica médica e
cirúrgica, ortopedia, trauma-

tologia, neurocirurgia, UTI
adulto, entre outras.
O Hospital Regional
do Litoral do Norte é fruto de
um investimento de R$ 188
milhões do Programa Saúde
em Ação, parceria da Secretaria de Estado da Saúde com
o Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Ala de Oncologia
O Estado atendeu ao
pedido do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
para construir junto ao Hospital Regional uma Ala de
Oncologia.
“Já teremos a Ala de
Quimioterapia neste ano e
a de Radiologia no começo
do ano. Temos mais de 70
pacientes que passam por
tratamento oncológico diariamente e precisam sair do
município para serem atendidos em hospitais de referência fora daqui. Isso será
uma grande conquista para
Caraguatatuba e para o Litoral Norte”, destaca.

Chef Ravioli prova e aprova prato
vencedor do Chef Caraguá

A EMEF Euclydes
Ferreira, no bairro Perequê
Mirim, vencedora do concurso culinário Chef Caraguá 2019, recebeu nesta
quarta-feira (31/07) a visita
do ilustre Chef Roberto Ravioli.
Com o retorno às aulas, o prato Escondidinho
Dengo de Mãe, vencedor
do concurso Chef Caraguá,
foi inserido no cardápio
municipal e passou a ser
servido aos alunos.
Ravioli chegou de
surpresa e foi conhecer as
cozinheiras que elaboraram
o prato. Ele elogiou a receita, o capricho das cozinhei-

ras e a organização da cozinha.
O Chef provou e
aprovou o prato
vencedor e ressaltou que o toque desse prato
é o “Dengo de
Mãe”.

Caraguá a Gosto
O Chef de cozinha
Roberto Ravioli, que dá
suas dicas no programa ‘É
De Casa’, da Rede Globo,
realizou uma aula show na
quarta-feira (31/07) na Praça da Cultura (Avenida da
Praia).

O Chef ensinou ao
público como preparar um
Pappardelle com ragu de
linguiça, cogumelos e erva
doce.
A aula show faz parte da abertura do evento
‘Caraguá a gosto’ que começou na quinta (01/08) e
vai até 8 de setembro.
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Gracinha recebe comitiva do Dersa

A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças
Ferreira, a Gracinha, recebeu na manhã dessa
sexta-feira (2), no Paço
Municipal, uma comitiva
do Dersa, liderada pelo
presidente Milton Persoli.
O encontro tratou
dos principais questionamentos quanto à travessia
de balsas operada pelo
Dersa, e dos avanços da
atual administração da estatal entre eles: convênio;
reformas e quantidade de
embarcações; melhorias
no sistema operacional,
embarque de pedestres;
prioridade para assistidos
da Apae, entrada de caminhões; novos terminais;
privatização e concessão.

tema de travessias de São
Sebastião – Ilhabela, opera com seis balsas e um
catamarã, a pretensão do
Dersa é que até o fim do
ano, o transporte marítimo
atenda com oito embarcações e dois catamarãs.
O secretário Luiz Lobo
solicitou que em feriados prolongados e na alta
temporada sejam disponibilizadas pelo menos
sete balsas, a exemplo do
que ocorreu na temporada
O secretário de 2016/2017, em que o sisPlanejamento e Gestão tema funcionou sem granEstratégica, Luiz Antonio des problemas.
dos Santos, o Luiz Lobo
Para a prefeita Grasalientou “O que realmencinha,
a reunião foi importe importa para todos nós
de Ilhabela é que inde- tante para alinhar as estrapendente se operada pelo tégias de melhorias, na
Dersa, por privatização ou travessia. “ Já participei
concessão, o sistema de de diversas reuniões com
travessias atenda os muní- o Dersa, e sinto que agocipes, turistas e veranistas ra os projetos vão andar,
estamos à disposição para
do município”.
que todo esse planejamenAtualmente o sis- to realmente seja algo efe-
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Polícia

tivo”, declarou.
Os representantes
da empresa também explanaram sobre o sistema
no embarque de pedestres
que pretendem implantar
“queremos atender mais
rapidamente os pedestres,
atendendo as normas da
marinha e com o controle
de passageiros embarcados
e diminuir o tempo de espera no terminal que passará a ser de 15 em 15 min.
Outro assunto muito
debatido foi um Plano Diretor de Cargas (controle
da entrada de caminhões) e
de mobilidade. A exemplo
do que acontece na capital paulista, os caminhões
teriam dias e horários pré-estipulados para entrar no
arquipélago.
Algumas demandas
foram delegadas aos presentes para que sejam executadas as ações debatidas
no encontro.
Reunião
também
contou com a presença de
secretários,
vereadores,
Associação Comercial e
Comtur.
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marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Dupla é presa quando
tentava furtar lotérica
em Caraguatatuba
A Polícia Militar
prendeu na madruga de domingo (04/08), dois homens
de 25 e 55 anos, durante uma
tentativa de furto a uma lotérica localizada no Jardim Primavera.
Equipes da Força
Tática do 20º Batalhão de
Polícia Militar do Interior
(BPM/I) foram informadas
pelo proprietário do estabelecimento sobre a movimentação estranha no local.
Os policiais surpreenderam os criminosos tentando fugir pelo telhado. Um
deles obedeceu à ordem de
parada e se entregou. O outro,
ao tentar fugir, caiu do telhado, e foi encaminhado a Casa
de Saúde Stella Maris, onde
foi atendido, e após receber
alta, foi preso.
Segundo a polícia
foram apreendidos dois celulares, duas mochilas e 15
ferramentas, como: furadeira,
pé de cabra, alicate, entre outras utilizadas para quebrar a
parede e entrar no estabelecimento. A dupla era procurada
pela Justiça e foi encaminhada à delegacia do município,
onde o caso foi registrado
como tentativa de furto e captura de procurado.

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

PM realiza prisões e
apreensões em
Caraguatatuba
Em operação realizada no bairro Rio do Ouro,
a Polícia Militar percebendo
a atitude suspeita de um homem, diante da presença policial, acabou por apreender
um tijolo de maconha de 661
gramas, 68 buchas da mesma
droga, uma balança de precisão, uma faca e um celular,
que estavam com o indivíduo,
que resistiu à prisão, mas acabou preso.
Ainda no mesmo
bairro, os policiais recuperaram duas motos, uma Suzuki
Yes e uma CBX 250 Twistter;
ambas estavam com os chassis adulterados. Um homem
foi preso e três adolescentes
foram apreendidos. Foram
ainda apreendidos: 91 papelotes de cocaína, 1 tijolo de
maconha, 9 buchas da mesma
droga, 1 chave micha e um
celular.
Polícia Militar publica
edital para contratar 2,7
mil soldados
A Polícia Militar
publicou no Diário Oficial
do Estado (DOE), de sábado
(03/08), o edital para selecionar 2.700 novos soldados de
2ª classe para reforçar o patrulhamento em todo Estado

de São Paulo.
As inscrições começam às 10h do dia 15 de agosto e terminam às 23h59 do dia
25 de setembro. Os cadastros
deverão ser realizados, exclusivamente, pelo site da Vunesp. A taxa é de R$ 50.
Para inscrição e posse, é preciso ser brasileiro, ter
entre 17 e 30 anos e estar em
dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres
precisam ter altura mínima de
1,55 metro e os homens, de
1,60 m.
O futuro policial
deve ter concluído o Ensino
Médio e ser habilitado a conduzir automóveis. Tatuagens
são permitidas, desde que não
faça alusão à discriminação,
violência ou seja ofensiva
à PM ou aos direitos humanos. A remuneração inicial
do soldado é de R$ 3.164,58,
incluindo o salário-base, o
Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP) e o valor de
insalubridade.
O soldado da Polícia
Militar tem como atribuição
principal o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Sua missão envolve a repressão aos crimes
e a aplicação da lei, seguindo
sempre o princípio da defesa
da vida, da integridade física
e da dignidade da pessoa humana.
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“Morro dos Mineiros” recebeu a
primeira Audiência Pública sobre
regularização fundiária em Ilhabela

Foi no “Morro dos
Mineiros”, núcleo localizado em áreas dos bairros Itaquanduba e Itaguaçu, região
central, que nesta terça-feira
(30), a Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Planejamento Urbano,
Obras e Habitação, realizou
a primeira audiência pública de esclarecimento sobre
o Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) firmado
recentemente com o Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPESP). O
objetivo da prefeita, Maria
das Graças Ferreira, a Gracinha, é realizar audiências e
reuniões em praças, igrejas,
associações e em outros 15
núcleos, que fazem parte do
maior projeto de regularização fundiária da história do
arquipélago para explicar o
andamento e sanar todas as
dúvidas da população.
Entre os assuntos
tratados na audiência do
Núcleo de Regularização
Fundiária e Interesse Social
Morro dos Mineiros, que
ocupa a extensão de parte
dos bairros Itaguaçu e Itaquanduba, estavam: informações sobre cadastros das
escrituras,
levantamento
social, identificação de área,
levantamento de aspectos
sociais, valores, delimitação
de limites dos núcleos, consultoria de projetos, serviços
de topografia e apresentação
da empresa escolhida para
prestar serviços e execução
de obras.
Além disso, nessa
primeira reunião os técnicos
da prefeitura explicaram todos os detalhes do projeto de
regularização fundiária do
“Morro dos Mineiros”, que
prevê melhorias na infraestrutura, e também destacaram as exigências contidas
no compromisso assumido
pela Administração Municipal com o Ministério Público no TAC.
O secretário de Planejamento Urbano, Obras e
Habitação, Rogério De Luc-

ca, apresentou os
projetos de Urbanismo e explicou
que a regularização trará grandes
melhorias, como
a
revitalização
da
pavimentação, drenagem,
coleta de esgoto,
paisagismo, área de lazer
com parque, bolsões de estacionamento, etc. De acordo com De Lucca, todas as
intervenções foram planejadas com base em estudos
técnicos que consideraram
a questão geológica do núcleo.
Já Edvaldo Anízio,
secretário da pasta de Administração, que coordenou
a Diretoria de Regularização Fundiária desde o início
do lançamento do histórico
projeto, em 2017, explicou
que haverá necessidade de
desapropriações em alguns
locais para melhorar o fluxo de caminhões e veículos,
além da remoção e recolocação de famílias de baixa renda. Lembrou que o projeto
prevê a produção de novas
unidades habitacionais.
Após as apresentações da prefeitura sobre as
ações que serão realizadas
pelas secretarias responsáveis pela regularização, e
orientação sobre o TAC, a
população pode apresentar
suas dúvidas e propostas.
A prefeita respondeu
vários pedidos de esclarecimentos e explicou que para
a regularização continuar
acelerada é fundamental a
colaboração de todos, se
referindo à necessidade da
manutenção do congelamento da área. “É a união de
todos que permitirá o avanço da regularização, com a
entrega dos títulos e execução de novas benfeitorias”,
destacou Gracinha Ferreira,
lembrando que o TAC prevê
medidas fiscalizatórias duras e necessárias, mas com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos.
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Entre as fortes medidas fiscalizatórias de combate à ocupação desordenada, acentuada há 20 anos,
e para frear essa ocupação,
constam no TAC a instalação de controle de acesso
nas entradas dos núcleos, 24
horas por dia, para evitar entrada de material sem autorização da prefeitura, contratação de serviço de drones e
outros.
A programação com
os locais das próximas reuniões e audiências deve ser
divulgada em breve. Na
reunião do “Morro dos Mineiros”, além da prefeita e
secretários municipais, também participaram os vereadores Luiz Paladino, Nancy
Zanato, Anísio Oliveira,
Gabriel Rocha e Valdir Veríssimo.
Histórico
O Morro dos Mineiros começou a ser ocupado
irregularmente na década
de 70, por migrantes vindos
de diversas partes do país,
por isso, o nome do núcleo
é composto pelo gentílico
(adjetivo pátrio) de um dos
Estados brasileiros.
Em 2017, a Administração lançou o maior plano
de regularização habitacional da história do arquipélago e, pretende levar dignidade e qualidade de vida
para localidades que ainda
não possuem serviços essenciais, como rede coletora de
esgoto e água encanada.
Serviço: O texto
completo do Termo de Ajustamento de Conduta pode
ser acessado no site da Prefeitura de Ilhabela.
Consulte: http://bit.
ly/2L8u4JK

Teatro Mario Covas recebe Leilão
Público da Prefeitura de Caraguatatuba
dos 118 lotes do Mar Verde II

A Prefeitura de Caraguatatuba promove o Leilão
Público (02/2019) de 118
terrenos do Loteamento Mar
Verde II (Região Norte) na
próxima sexta-feira (9/8), 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.
Credenciamento
Podem participar do
leilão pessoas maiores de 18
anos e empresas regularizadas. Os interessados devem
efetuar o credenciamento

com a equipe do leiloeiro
oficial, no dia do leilão (9/8),
a partir das 8h30, no Teatro
Mario Covas, no Indaiá.
No ato do credenciamento, é necessário apresentar os seguintes documentos:
RG, CPF, e comprovante de
residência, caso pessoas físicas; ou Estatuto/Contrato Social, CNPJ, comprovante de
endereço e documento(s) de
identificação do(s) sócio(s),
no caso de pessoas jurídicas.
Leilão Eletrônico
Quem for dar lances
via internet no Leilão Público da Prefeitura de Caraguatatuba tem que se cadastrar
no site https://www.superbid.
net/index.htm, Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (11) 4950-9400
ou pelo e-mail cac@superbid.net. O atendimento é de
segunda a sexta das 9h às
18h.
Durante o credenciamento, o usuário deve fornecer corretamente todos os
dados solicitados (que terão
caráter sigiloso e não serão
divulgados pelo provedor do
site aos outros usuários, com
exceção do “login”). Após o
cadastro, o provedor do site
entrará em contato com o
usuário para checar as informações prestadas e liberar o
acesso ao sistema, realizado
por meio de “login” e senha.
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.
A Secretaria de Administração fica na Rua Siqueira Campos, 44 – Centro. Mais
informações pelo telefone
(12) 3897-8156, no Departamento de Serviços Auxiliares, ou pelo e-mail leilao@
caraguatatuba.sp.gov.br.
Os 118 imóveis foram
incorporados ao patrimônio
do Município de Caraguatatuba conforme sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsória.
A adjudicação dos
imóveis dados pelo loteador
como garantia (caução) da
execução das obras de infraestrutura do loteamento
tem como objetivo custear a
implantação da rede de abastecimento de água potável
e rede coletora de esgoto,
obras de responsabilidade do
loteador que não foram executadas, na época da aprovação do loteamento (Decreto
48/1987, de 04 de maio de
1987).
Os referidos terrenos
não são áreas institucionais,
previstas no Art. 4º da Lei
nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano),
destinadas à edificação de
equipamentos comunitários,
tais como praças, ginásio de
esportes, áreas de lazer, escolas, postos de saúde, entre
outros equipamentos públicos.
Após análise da Comissão de Avaliação e Revisão de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU)
da Prefeitura de Caraguatatuba o valor atualizado do
m² ficou em R$ 20 e R$ 180,
conforme a metragem e localização de cada terreno.
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Solenidade de encerramento dos trabalhos
da Casa da Amizade de Caraguatatuba ano
2018/2019, sob a Presidência da Ca.
Janaina de Albuquerque e sua Diretoria.

Vigilância em Saúde faz recomendações sobre
prevenção do sarampo no início das aulas

Saúde orienta profissionais da Saúde e da
Educação e a comunidade em geral a identificar casos suspeitos de sarampo. Pode
estar com a doença qualquer indivíduo,
adulto ou criança, que apresente febre e
exantema (manchas na pele) acompanhada
de um ou mais dos seguintes sintomas: tosA transmissão é direta de pessoa a se, coriza (nariz escorrendo), conjuntivite,
pessoa, por meio das secreções expelidas independente de situação vacinal.
pelo doente ao tossir, falar ou respirar e
Os casos suspeitos devem ser comuque permanecem dispersas no ar, principalmente em ambientes fechados como, nicados imediatamente por telefone ou por
por exemplo, escolas, creches, clínicas, email para que a Vigilância Epidemiológimeios de transporte. As pessoas infectadas ca consiga atuar rapidamente na contenção
são geralmente contagiosas cerca de 5 dias de novos casos. Além disso, é necessário
antes do aparecimento da erupção cutânea manter a criança ou adulto em isolamenaté 5 dias depois. Os sintomas aparecem to (dentro de casa) até receber o contato e
em média de 10 a 12 dias desde a data da orientações da vigilância. O contato da Vigilância Epidemiológica de Ubatuba é (12)
exposição.
3832-1548 ou por email viep.ubatuba@
O estado de São Paulo vem lideran- gmail.com.
do o ranking nacional de casos de sarampo,
Prevenção: vacina
que cresceu principalmente na população
A vacinação é a única forma de preentre 10 e 29 anos de idade. Até 31 de julho, o estado já tinha 484 casos confirma- venir o sarampo. Assim, é importante que
dos da doença e, em Ubatuba, há um caso adultos e crianças estejam vacinados com a
vacina Tríplice Viral – TV (sarampo, rubésuspeito, em investigação.
ola e caxumba) ou a Dupla Viral – DV (saEm ofício circular, a Vigilância em rampo e rubéola). Conforme o Calendário
Com o início das aulas na rede pública de ensino municipal e estadual, bem
como na rede privada, a Vigilância em
Saúde de Ubatuba reforça o alerta para
conter a propagação do sarampo, uma doença viral aguda e altamente contagiosa.

Vacinal por ciclo de vida, as crianças devem tomar a primeira dose da vacina até 1
ano de idade e a segunda, até os 15 meses.
Já os adultos até 29 anos devem ter duas
doses e, a partir dos 30 anos, uma dose. No
caso de profissionais da saúde, todos devem ter duas doses independente da idade.

Todos os postos de saúde de Ubatuba estão abastecidos com a vacina contra o
sarampo. A Vigilância recomenda a imunização também para profissionais da educação, viajantes, além dos que atuem no setor
Atenção:
de turismo, motoristas de táxi, funcionáIndivíduos com febre e manchas
rios de hotéis e restaurantes, guias e outros avermelhadas no corpo (exantema):
que mantenham contato com viajantes internacionais. A vacina só não é recomen– Procurar imediatamente serviço
dada para crianças menores de seis meses, médico, manter isolamento social, evitangestantes e pessoas imunodeprimidas.
do o contato desnecessário com outras pessoas que possam não estar protegidas por
Outra recomendação feita é que as vacina.
– Reforçar as medidas de higiene
equipes de Estratégia de Saúde da Família e da Educação intensifiquem o trabalho pessoal e do ambiente.
– Todo caso suspeito de sarampo
de verificação da atualização da carteira
de vacinação de crianças e adolescentes, deve ser notificado imediatamente para
bem como dos adultos que trabalham no a Vigilância Epidemiológica: (12) 3832ambiente escolar e nos equipamentos de 1548 ou pelo email: viep.ubatuba@gmail.
com.
Continua página 9
saúde.
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Caraguá anuncia construção de UBS,
Centro Comunitário e obras de
infraestrutura na região do Jardim do Sol

Cerca de 50 moradores do bairro Jardim do Sol
e região se reuniram na noite
de quinta-feira (01/08) com o
prefeito Aguilar Junior.
Durante a reunião,
organizada pela Associação
de Bairro Recanto do Sol, o
prefeito apresentou as obras
realizadas na região e tirou
dúvidas dos moradores com
relação a diversos temas.
O encontro foi uma
solicitação dos moradores
por meio da munícipe Rosemeire, representante do bairro, que organizou as pautas e
recebeu o prefeito, secretários e a comunidade em sua
casa.
“Estou muito contente e grata pela disponibilidade do prefeito em poder vir
até aqui conversar com todos
nós, ouvir nossas reivindicações e falar sobre as ações
para o bairro. Nunca tivemos
essa oportunidade antes”,
destacou Rosemeire.
Na ocasião, Aguilar
Junior destacou as inúmeras
obras que estão em execução
na região, como Ecoponto
Golfinhos, em funcionamento há um ano, a reforma da
Ponte da Amizade, construção da CEI/EMEI Golfinhos
para 346 crianças, campo de
futebol, Unidade Básica de

Saúde, iluminação pública
e principalmente, a implantação de guias e sarjetas em
todo o bairro, os investimentos em saneamento básico e
as obras de drenagem contra
alagamentos.
“Todos os projetos
propostos do nosso plano
de governo para essa região
estão em andamento. Tudo o
que me propus a fazer, estamos realizando”, destacou o
prefeito Aguilar Junior.
Participação da
comunidade
Os munícipes puderam fazer perguntas e
destacaram as maiores necessidades do bairro, como
iluminação em algumas ruas
específicas,
conversaram
também sobre oportunidade
de capacitação profissional,

além de tirar dúvidas sobre
regularização fundiária e as
obras de implantação de guias
e sarjetas que estão em andamento no bairro.
Participaram da reunião o vice-prefeito Capitão
PM Campos Junior, secretário de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão e Coordenador da Defesa Civil,
além dos secretários Leandro
Borella (Obras Públicas),
Marcel Giorgeti (Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e
Serviços Públicos), Amauri
Toledo (Secretário de Saúde), Marcos Freire (Chefe
de Gabinete) e os servidores
Marcos Kinkas (diretor de
Habitação), Roberta Castro
(Supervisora de Educação) e
Cíntia Alves (Coordenadora
Social do Núcleo Social do
bairro Morro.

Acalento promove atividade em comemoração
ao Dia Nacional da Equoterapia
A Associação de
Apoio ao Desenvolvimento
Humano – Acalento, com o
apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, promove no
dia 9 de agosto (sexta-feira),
evento em comemoração ao
Dia Nacional da Equoterapia
instituído pela Lei Federal nº
12.067.
A ideia da data é difundir a prática equoterápica
junto à sociedade brasileira.
A atividade é um
método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo
dentro de uma abordagem
interdisciplinar, buscando o
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com defici-

ência e/ou com necessidades
especiais. Por meio do exercício, o praticante fortalece a
reabilitação, na medida em
que interage com o cavalo.
O encontro será na
sede da Acalento, no bairro
Porto Novo, das 9h às 12h.
Podem participar profissionais da educação, saúde,
esportes, social, direitos da
pessoa com deficiência e
idoso e conselho municipal
da pessoa com deficiência
(Comdefi).
O evento iniciará
com um coffee break, às 9h,
e seguirá com uma roda de
conversa. Para encerrar, às
10h30, haverá uma vivência

com dinâmicas sobre equoterapia. O momento será mediado pela presidente e equipe técnica da Acalento.
A Acalento atende e
apoia pessoas com deficiência e seus familiares com
tratamento de habilitação
e reabilitação, por meio de
atendimentos ambulatoriais
e equoterápicos.
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Chef Ravioli cozinha em frente
ao mar de Caraguatatuba

Aprender as dicas de
cozinha de um dos chefes
mais renomados do momento em uma cozinha em frente
ao mar. Este foi o privilégio do público da Praça da
Cultura no fim de tarde de
quarta-feira (31/7), que prestigiaram a aula show do chef
de cozinha Roberto Ravioli.
O evento contou com
a presença do prefeito Aguilar Junior, da secretária adjunta de Comunicação Malu
Baracat, do secretário de
Turismo, Christian Bota, demais secretários, e cozinheiras servidoras das escolas
municipais. A primeira dama
de Caraguatatuba e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Samara Aguilar,
presenteou o chef Ravioli
com um avental produzido
pelo Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba.
O prefeito, que esteve
com o chef almoçando, na
Emef Euclydes Ferreira, na
parte da tarde de quarta-feira, falou sobre a honra de ter
o Ravioli na escola vencedora do Chef Caraguá. “Hoje
tivemos o privilégio de ter
o Ravioli conosco almoçando na Euclydes Ferreira, foi
um grande prazer. Agradeço
a toda equipe pelo carinho
e capricho na preparação do
nosso prato. Estava maravilhoso”, destacou.
Todo o cuidado da

escola com a alimentação e
limpeza do lugar foi aprovado também pelo chef. “Fiquei apaixonado pela Euclydes, pelo brilho impecável da
cozinha. O frango desfiado
feito pelas merendeiras estava maravilhoso”, confessou.
Ravioli, que também
é arquiteto, contou que vê em
ambas as artes pontes para a
comunicação e cozinhar em
frente ao mar em Caraguatatuba foi uma experiência
única. “Fui muito bem recebido aqui em Caraguá. Fiquei realmente impressionado com a beleza da cidade, a
generosidade e gentileza das
pessoas que me receberam”,
afirmou.
O chef da noite contou com o auxílio do sous
chef, Gabriel Batalha e convidou outras duas pessoas da
plateia para também participarem. “Foi uma experiência incrível, única. Eu gosto

muito de cozinhar. E receber
este convite da Prefeitura de
Caraguatatuba foi realmente
uma honra para mim”, conta
Gabriel.
Prato do chef
Durante a Aula Show,
Raviolli cozinhou para o público um Pappardelle com
ragu de lingüiça/cogumelos
e erva doce. O prato foi preparado ao vivo com transmissão por dois telões.
“Este prato leva
champignon, erva doce, linguiça, salsinha, cebolinha,
creme de leite e parmesão.
Começamos colocando a linguiça na panela, em seguida
a cebolinha, a erva doce e o
champignon. A massa preparei na hora, com base em
1 ovo para cada 100 gramas
de farinha. Uso muito esta
receita em minhas viagens,
porque ela é prática e dá certo”, revelou o chef.

Gestantes visitam o Centro de
Atendimento Materno Infantil

Oito gestantes, de três
a sete meses e uma puérpera
conheceram as instalações
do Centro de Atendimento
Materno Infantil (CEAMI)
e o Banco de Leite Humano
(BLH) de Caraguatatuba,
localizados no Centro de
Referência da Saúde da Mulher (Pró-Mulher). A visita
foi realizada, na tarde desta
quarta-feira (24/07), coordenada pelo grupo de Agentes
Comunitárias de Saúde da
UBS Massaguaçu.
A enfermeira Ana
Cláudia Tripac, responsável
pelo CEAMI e BLH, recebeu o grupo de mães e mos-

trou às visitantes
todas as acomodações voltadas
ao atendimento
de mães, bebês
e toda a estrutura de coleta e
cuidados com
o leite materno
doado.
A mãe
Simara dos Santos André,
puérpera, aos 26 anos tem
uma filha de sete anos e um
bebê de dois meses, que teve
a primeira consulta no CEAMI. “Eu gostei demais da visita. A primeira consulta do
meu bebê foi aqui e já havia

sido maravilhoso ter a orientação desta unidade. Tudo
foi essencial para uma melhor amamentação por parte do meu filho. Conhecer
este lugar fez um diferencial
enorme na minha vida”, relatou a mãe.
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

lodjinia!O freguês ouve tudo, e pergunta:
— O senhor sabe quem eu sou? Sou fiscal do Imposto de Renda.
— Muito brazer! Eu Salomon – ha!-ha! –
maior mentirooosoo da cidade!!

Deitado em seu leito de morte, Isaac
chama o seu filho mais velho, tira um
antigo relógio do bolso com dificuldade,
e diz:
Joseluz
— Filho, está vendo este relógio aqui?
— Sim, papai.
— Ele era do meu bisavô. Depois ele foi
passado para o meu avô. Depois para o
meu pai. Depois para mim. E agora che— Meu filho, será que você não entenLuiz Fuinha parou o caminhão na frente gou a sua vez. Quer comprar?
de? Este país é católico, esta cidade é
da loja do Jacó, e avisou:
a casa do Catolicismo. Ninguém vai dar
— Seu Jacó, tenho aqui um caminhão de
esmola a você com essa estrela de Davi.
arroz sem nota, e o preço é metade. O
Ainda mais, sentado ao lado de outro
senhor aceita?
pedinte com uma cruz. Provavelmente,
— Claro que Jacó azeita.
Um adolescente tira carteira de motoris- muita gente até dá esmola ao outro, só
Vira-se então para o filho, e manda:
ta e vai acertar com o pai, um rabino, para provocar você.
— Jacozinho, vai no esquina, e se abare- como poderia usar o carro da família. O O mendigo com a estrela de Davi ouve
cer o fiscal, vem correndo pra visá babai. rabino estipula as condições:
atentamente o padre, vira-se para o ouEnquanto descarregavam, aparece o Ja- — Antes de qualquer trato, você tem
tro mendigo e diz:
cozinho correndo apavorado:
que trazer boas notas, estudar a Bíblia — Moishe, olha só quem quer ensinar
— Babai! Babai! Fiscal vem vindo!
e cortar o cabelo.
marketing aos irmãos Goldstein.
— Então bára tudo e volta carregar.CheUm mês depois, o jovem volta a converga o fiscal, e comenta:
sar com o pai, que lhe diz:
— Venda grande, não é, seu Jacó?
— Estou orgulhoso de suas notas e de
— Ôh ôh, melhó venda de ano que Jacó
seus novos conhecimentos da Bíblia,
feiz.
mas falta cortar o cabelo.
— E isso aí tem nota?
Jacob levou o Jacozinho, seu filho de 6
— Pai, Sansão tinha cabelos compridos.
— Ainda num tem nota borquê Jacó está
anos, a um parque de diversões. Dentre
Abraão tinha cabelos compridos. Até
esberando carregar bra ver quanto meras atrações, havia uma que chamou em
cadoria cabe na caminhón. Daí Mamede Moisés tinha cabelos compridos.
especial a atenção do garoto: Vôo pano— Certíssimo. E todos eles andavam a
tira nota.
râmico de avião.
— Não pode, seu Jacó! A nota fiscal tem pé!
— Quero levar minha filhinho bra basde ser emitida antes de carregar. É a posear.
lítica do governo atual. – Ah! Então bára
— São US$ 100,00.
tudo, que Jacó non qué broblema com
Lógico que o judeu não aceitou. Mas o
receita! Volta descarregar tudo caminhón
garoto começou a chorar, e o piloto proe guardar lá dentro do loja!
Quatro mães judias estão jogando car- pôs uma solução:
tas.
— Eu levo você e seu filho. Se você
A primeira suspira: Ai...
não gritar durante o passeio, não cobro
A segunda: Ai, ai...
nada.
A terceira: Ai, ai, ai...
E assim foi. Durante o vôo o piloto deu
Salomão está atrás do balcão, na sua lo- A quarta: Chega de falar nos filhos. Varasante, fez piruetas, desceu e subiu,
jinha, e entra um freguês que olha com mos nos concentrar no jogo.
tudo bruscamente. Jacob, com os olhos
desprezo para o balcão escuro, as rouarregalados, permaneceu mudo como
pas penduradas em ganchos, o chão de
uma rocha. Quando a nave pousou, o
tacos de madeira sem polimento. Irritapiloto perguntou a Jacob:
do com o desprezo do freguês, Salomão
— Em nenhum momento você deu um
resmunga:
pio sequer. Não sentiu medo e vontade
— Olhando feio bra lodjinia de Salomon, Dois mendigos estão sentados lado-ade gritar?
burquê? Com este lodjinia, Salomon tem -lado numa rua de Roma. Um tem no
abartamento no Ipanema, casa na Bú- colo uma cruz; o outro, uma estrela de — Sentiu muito medo e quase gritou.
zios, casa na Cambos da Jordon, casa Davi. Muita gente passa, olha para os Principalmente quando Jacozinho caiu.
no Riviera da Záo Lorenzo, tem abarta- dois, mas só dá esmola ao primeiro. Um
mento em Xeruzalém, tem filho estuda padre observa que as pessoas não dão
medicina na Estados Unidos, tem filha nada ao mendigo com a estrela de Davi.
estuda moda na Baris, tudo só com Penalizado, diz a ele:

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04
A paixão será intensa e você vai querer inventar
mil formas de amar. Seu charme deve chamar a atenção
das pessoas. Curta a companhia dos amigos num programa
diferente, mas use bom-senso. Nº da Sorte 07.

Touro - 21/04 à 20/05

Terá determinação para tomar decisões, mas
mantenha a calma nas questões de trabalho. Assim, seus
objetivos deverão se concretizar de maneira rápida e poderá
aproveitar as novidades. Nº da sorte 07.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Tente se dedicar mais ao romance e cuidado ao
fazer exigências ao par, já que você não estará com essa
bola toda. Mesmo assim, mudanças positivas devem ocorrer
na sua vida. Nº da sorte 07.

Câncer - 21/06 à 21/07

Terá condições de provocar mudanças na
sua vida. Afaste-se de aborrecimentos com o pessoal de
casa e também de desentendimentos com os colegas. No
relacionamento, menos ciúmes. Nº da Sorte 21.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Não entre em crise por causa de críticas nem
fale demais sobre suas conquistas para não atrair olho
gordo. Procure tirar uma folga para esquecer os problemas.
Muito carinho a dois. Nº da sorte 69.

Virgem - 23/08 à 22/09

Este período é favorável para apostar numa
mudança radical no visual. Deixe que o sentimento de paixão
tome conta do seu astral. Acredite nos resultados positivos
que virão pela frente. Nº da Sorte 43.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Com seu carisma à flor da pele, conseguirá
resolver algumas questões familiares. Faça planos que
possa cumprir para não quebrar a cara. Um passeio com
seu amor vai estimular. Nº da Sorte 04.

Escorpião-23/10 à 21/11

Valorize a troca de ideias no emprego. Trabalho
em equipe vai ajudar nesta semana. No amor, busque estabilidade e segurança. Ótimo final de semana para passeio
a dois. Nº da Sorte 10.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12
Atenção às oportunidades que podem surgir.
Entusiasmo e alegria vão contagiar a união; ótimo para
longos passeios. Seja paciente com a família. Evite atritos
com pessoas mais velhas. Nº da Sorte 11.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Cuidado com excesso de ambição: baixe suas
expectativas. Excelente astral para fazer as pazes com
quem ama. Cuidado com fofocas e promessas duvidosas.
Reserve mais tempo para curtir seu par. Nº da sorte 18.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Concentre-se em seus interesses e chegará
aonde quer. Com foco em suas responsabilidades, poderá
se destacar no que faz. Na relação afetiva, expresse seu
romantismo. Nº da Sorte 66.

Peixes - 20/02 à 20/03

Ótima sintonia com os amigos. Estará mais
sensível no final de semana, portanto um pouco de solidão
será bem-vinda. Atenção com coisas do coração! Aproxime-se de gente influente no trabalho. Nº da Sorte 31.
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O SARAMPO*

O que é o sarampo?
O sarampo é uma doença viral aguda, altamente contagiosa, que cursa com
febre, tosse, coriza, conjuntivite e manchas
avermelhadas na pele (exantema maculopapular). O sarampo pode ser acompanhado de complicações sérias, principalmente
em crianças menores de cinco anos, adultos maiores de 20 anos ou pessoas com algum grau de imunodepressão.

Como eu posso contrair o
sarampo?
A transmissão é direta de pessoa a
pessoa, por meio das secreções expelidas
pelo doente ao tossir, respirar, falar ou respirar e que permanecem dispersas no ar,
principalmente em ambientes fechados
como, por exemplo: escolas, creches, clínicas, meios de transporte. As pessoas infectadas são geralmente contagiosas cerca
de 5 dias antes do aparecimento da erupção cutânea até 5 dias depois.

Quais são os sinais e sintomas?
O primeiro sinal do sarampo é a
febre alta que dura de quatro a sete dias,
acompanhada de coriza, tosse, olhos
avermelhados. Após alguns dias surgem
manchas avermelhadas na pele, com início na face e atrás do pescoço, progredindo em direção aos membros inferiores,
duração de aproximadamente três dias, e
desaparece na mesma ordem de aparecimento.

Quais são as possíveis
complicações do sarampo?
O sarampo pode evoluir com complicações entre crianças menores de cinco anos de idade, sobretudo nas desnutridas, em adultos maiores de 20 anos, em
indivíduos com imunodepressão ou em
condições de vulnerabilidade. As complicações que podem ocorrer são a otite
média, broncopneumonia, diarreia e encefalite. O óbito é decorrente de complicações, especialmente a pneumonia e a
Quanto tempo após a exposição ao encefalite.
doente aparecem os sintomas do
sarampo?
Existe tratamento para
Os sintomas aparecem em média de
o sarampo?
10-12 dias desde a data da exposição.
Não há tratamento específico para

o sarampo, apenas sintomático. As complicações devem receber tratamento de
suporte e antibioticoterapia para as infecções secundárias.
Como prevenir o sarampo?
A vacina tríplice viral é a medida de
prevenção mais eficaz contra o sarampo,
protegendo também contra a rubéola e a
caxumba.
No calendário de vacinação de rotina, a primeira dose deve ser administrada
a toda criança de um ano de idade e uma
segunda dose a crianças de 15 meses. Os
adolescentes e adultos jovens até 29 anos
de idade devem ter duas doses da vacina,
e os adultos que nasceram após 1960, pelo
menos uma dose, de acordo com os calendários de vacinação de adolescentes e adultos do Estado de São Paulo.
A vacina tríplice viral é recomendada aos profissionais da educação, da saúde,
viajantes, além de profissionais que atuem
no setor de turismo, motoristas de táxi, funcionários de hotéis e restaurantes, e outros
que mantenham contato com viajantes internacionais.
A vacina encontra-se disponível em
todas as unidades de saúde do estado.
Esta vacina não é recomendada para
crianças menores de seis meses, gestantes e
pessoas imunodeprimidas.

O sarampo é um problema
no Brasil?
O Brasil recebeu a certificação de
eliminação do sarampo em 2016. No entanto, o sarampo ainda é endêmico em vários outros países, como os da Europa, da
África e da Ásia, existindo desta maneira
o risco de importação para o Brasil do vírus destes locais onde o controle da doença
ainda não existe.
Nas Américas, um surto de sarampo iniciado em 2017 se mantém em curso
na Venezuela e, em 2018 no Brasil, desde
fevereiro de 2018, casos de sarampo foram
confirmados nos Estado de Roraima, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

GRUPO J. DAMASCENO
EMPRESAS IMOBILIARIA CENTRAL – KITS
HIDRAULICOS e a ENTIDADE O TRIANGULO
CÓSMICO

CASA VD Estrela
D´Alva 260.000,00/ 2
dorms. sendo 1 st/ sala/
coz./ wc/ gar./ lav./ nova/
lindo acabamento. Escr.
ok/ 98240-5545

CASA VD Capricórnio/ R$90.000,00 entr.
30.000,00/ saldo parc./
dentro de condomínio/ c/
1dorm./ s./ coz./ wx/ gar./
98240-5545

CONDOMINIO Porto
Novo VD R$ 250.000,00/
4 sobrado c/ 1 dorm./
coz./ wc/ a serviço/ terreno 500mts/ escr. def./
98240-5545

Procura acadêmicos de direito mulheres recém
formadas em numero de cinco, temos diversos
empreendimentos parados.

VD
Golfinho
Casa
R$220.000,00
(aceita
Prop.) s./ coz./2 dorm./ As interessadas entrar em contato com o diretor executivo Joel,
wc/churrasq./
quarto pelo fone: (12) 3887-5886 ou no nosso endereço Av. Rodrigues
desp./ escritório/ gar./
wc fora/ cerca elétrica/ Alves n° 146 em frente à escola Boreste de Navegação J. Aruá
horário das 09 às 15 hrs, de segunda a sábado.
98240-5545

08 de agosto 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
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital n°: 1004061-38.2016.8.26.0126
Classe - Assunto: Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981
Requerente: Nadir Pereira Dias
3° Vara Cível
EDITAL DE CITACÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO N° 1004061-38.2016.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma da Lei,
etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento
tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que NADIR PEREIRA DIAS
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando r obter declaração de domínio do
imóvel localizado da Rua Nelson Fagundes da Rosa nº 133, Bairro Ponte
Seca, Caraguatatuba SP, adquirido por meio de cessão de transferência
de direitos possessórios, identificado sob nº 01.286012 na Prefeitura
Municipal de Caraguatatuba/SP, a saber: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, cravado em frente à Rua Nelson Fagundes da Rosa,
distante 110,58m do Ponto de Interseção (PI), formado pelos alinhamentos
da referida Rua com a Rodovia dos Tamoios, caracterizado pelas coordenadas N: 7388074711 e E: 456115.041; daí percorre todo o perímetro com
os azimutes e distancias adiante; Do ponto 1 ao ponto 2, 135° 15‘26" e
5,00m; do ponto 2 ao ponto 3. 229°10' 20" e 26,12m; do ponto 3 ao ponto
4, 315°15' 26" e 5,00m e do ponto 4 ao ponto 1. 049°10'20" e 26,12m.
encerrando uma área de 130,32cm (Cento e trinta metros e trinta e dois
decímetros quadrados). Confrontações Do ponto 1 ao ponto 2, com a Rua
Nelson Fagundes da Rosa; do ponto 2 ao ponto 3. com o prédio n” 131
da Rua Nelson Fagundes da Rosa; do ponto 3 ao ponto 4, com a faixa de
domínio do DER e do ponto 4 ao ponto 1, com o prédio de nº" 143 da Rua
Nelson Fagundes da Rosa. , alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei, NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Caraguatatuba, aos 18 de julho de 2019.

O Condomínio Residencial Cravinhos, requer que o Sr. Djalma dos Santos,
portador da CTPS n. ° 0060677-00608 , compareça na empresa ASSCON,
localizada na Av. Siqueira Campos, n. ° 583, Sumaré, Caraguatatuba-SP,
para a entrega de sua CTPS para anotação da rescisão do contrato de trabalho em decorrência do término do prazo de 05 anos contados da data da
concessão de sua aposentadoria por invalidez.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1002629-76.2019.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião – Usucapião Extraordinário
Requerente: Audísio Santana de Souza e outro
1ª Vara Cível 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião,
PROCESSO Nº 1002629-76.2019.8.26.0126
O MM. Juiz Auxiliar de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo, Dr. Fábio Bernardes de Oliveira Filho, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER aos réus ausentes, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Cilene Cavalcante das Rocha Souza e Audisio Santana de Souza ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando o lote 10 da quadra H no Bairro Golfinho localizado à Avenida Pedro
Reginaldo da Costa, s/n°, Caraguatatuba/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado no forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 28 de junho de 2019.

PROCURO trabalho de
diarista para comércio ou
residência. Tenho referencias e experiência /Tratar
Telefone: (12) 98230-0553
c/ Cassia

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

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

08 de agosto de 2019
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PROCURO serviço
de faxineira/ diarista/
balconista/ passadeira de roupa/ lavadeira e serviços
gerais/ 98183-0671

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

VENDO APARTAMENTO no
Calçadão de Caraguatatuba
c/ sala grande, cozinha,
dormitório e wc, R$ 150,00
mil Aceito parte carro ou
casa. Rua Santa Cruz, 197
Centro Caraguatatuba c/
Portela

VENDO Estoque Buclê e
linha também meia malha.
(19) 99383-4323 c/ Karin

B. Alto alugo kitnet
mob/ c/água/ luz/ iptu/
sky/ wi-fi/ casal s/filhos/
animais/ R$ 690,00 c/
depósito/ 99205-7829
ALUGO kitnet ou pernoite mobiliada / 982531245 c/ Sirlei
ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martim Sá
(12) 3882-1083/ 988420002/ 99672-0020

Passo roupas p/R$
50,00 e faço faxina p/R$
70,00/ somente região
Centro Caraguá/ passo
roupas a domicílio (27)
99785-6966
VD casa no Pontal da
Cruz em São Sebastião/
2 dorms./ 2 wc/ coz./
sala/ garagem p/2 carros/
churrasqueira/ escr. defin./ 130m²/ 99773-1621 /
98106-8876
ALUGO casa 2 dorms/
garagem coberta/ Martim
de Sá/ com Proprietário/
F: (12) 99724-4474
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