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Fernando Cuiu conquista melhorias para o Golfinhos
A luta do Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) rendeu conquistas para o bairro dos Golfinhos, na
região Sul de Caraguatatuba. Após a aprovação do requerimento
210/2018 e de muitos pedidos em reuniões com o Poder Executivo,
o Parlamentar conseguiu as obras de infraestrutura – perenização
de ruas e instalação de guias e sarjetas nas vias do bairro. “A comunidade vinha há tempos pedindo atenção maior nas vias de acesso.
São obras importantíssimas e essenciais que permitem diminuir os
muitos transtornos como poeira, lama e buracos. Estamos dando
mais qualidade de vida aos moradores dos Golfinhos, além disso,
teremos uma valorização do local. Estou muito contente com mais
essa conquista”, disse Fernando Cuiu.

Aguilar Junior anuncia
novos Cras na reinauguração
do Cras Centro
Caraguatatuba participa
de Seminário sobre
licenciamento
ambiental municipalizado

Ubatuba abre 56 vagas
para o programa Frente
de Trabalho
Plano Diretor de
Ubatuba será
revisto e atualizado
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Deficit na Polícia Civil pode
piorar com aposentadorias
Hoje, faltam 14 mil integrantes!
Os novos dados do Defasômetro,
calculado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo
(SINDPESP), baseado nos dados do
Diário Oficial, revelam que 661 policiais civis estão com pedidos de aposentadoria protocolados em Julho. “Se
o governador não realizar concurso, a
Polícia Civil vai encolher mês a mês,
com o crescente número de aposentadorias e exonerações daqueles profissionais que, por causa dos baixíssimos
salários, migram para a Polícia Civil de
outros estados. A falta de profissionais
chegou a um nível insustentável e vem
provocando graves problemas tanto
para os policiais, que estão adoecendo
por causa da sobrecarga de trabalho,
quanto para a sociedade, que fica desprotegida”, afirma a presidente do SINDPESP, Raquel Kobashi Gallinati.
A carreira que apresenta a maior
defasagem é a de agente de telecomunicações, com um índice de 38,95%,
seguido pela de papiloscopista, com
38,85% e escrivão, com defasagem de
37,21%. As carreiras de investigador e
delegado apresentam, respectivamente,
um deficit de 28,23% e 24,92%.

O novo cálculo aponta um deficit de quase 33% na Polícia Civil, com
a falta de 13.962 profissionais entre
investigadores, delegados, escrivães,
médicos legistas e papiloscopistas. Dos
41.912 cargos previstos em lei, somente 27.950 estão ocupados atualmente.
Esse número caiu em relação ao
mês anterior por causa da nomeação de
449 profissionais, entre médicos legistas, peritos, fotógrafos e desenhistas. É
importante observar, no entanto, que
das 449 nomeações, 70 foram canceladas porque os nomeados não compareceram para assumir a vaga.
Para ter uma visão atualizada
do cenário, o SINDPESP percorreu
todas as regiões do Estado para verificar como a defasagem afeta a vida dos
policiais em cada Deinter e apresentará
um relatório ao governador João Doria para que ele tenha conhecimento
das dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil e as medidas que devem ser
adotadas para sanar o problema. “Esse
relatório mostrará os principais pontos
que precisam ser atacados para que o
governador possa cumprir sua promessa de melhorar a Polícia Civil paulista”, conclui Raquel.
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Prefeitura de Caraguatatuba participa
de Seminário sobre licenciamento
ambiental municipalizado

A Prefeitura de Caraguatatuba participou no
último dia 08 de agosto, em
São Paulo, do Seminário sobre licenciamento ambiental
municipalizado, promovido
pela Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Meio Ambiente, juntamente com a
CETESB.

Após a abertura oficial, feita pelo secretário
estadual, Marcos Penido, a
CETESB explanou sobre
os critérios para o licencia- sobre as dificuldades e boas
Para que o municímento ambiental municipal práticas do município e en- pio possa realizar os licene os cursos oferecidos por fatizou a necessidade de ciamentos, é necessário,
entre outros critérios, ter
um Conselho Municipal de
Meio Ambiente instituído e
paritário, uma equipe técnica de vistorias e dar entrada
no pedido junto a Secretaria
e Conselho Estadual. Com
a aprovação, é feito um decreto que dá autonomia ao
município.

descentralização de alguns
licenciamentos que hoje são
Convidado pelo se- de responsabilidade do Es-

eles para aperfeiçoamento.

cretário executivo do Consema, Anselmo Guimarães,
o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca
(SMAAP) de Caraguatatuba, Marcel Giorgeti, falou
sobre as ações desenvolvidas no município, destacando que atualmente Caraguatatuba é uma das 58 cidades
das 645 do Estado de SP que
realiza o licenciamento ambiental municipalizado.
Na ocasião, o secre-

tário aproveitou para falar

tado (CETESB), bem como
a autorização para supressão
quando há estágio inicial de
regeneração.

“O objetivo da CETESB é descentralizar o
licenciamento e tornar o
processo menos burocrático. Isso é bom para o município, pois agiliza muitas
ações que demoravam muito tempo para serem executadas por conta do número
de pedidos que a CETESB
recebe hoje. Caraguatatuba
já está um passo à frente
com relação a isso e ficamos
muito contentes em poder
compartilhar nossas experiências com outras cidades”,
destacou Marcel Giorgeti,
secretário da SMAAP.
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Prefeitura apresenta o Pró-Caraguá,
programa que prevê R$ 240 milhões
em obras até 2020

A Prefeitura de Caraguatatuba apresentou oficialmente na quarta-feira
(07/08) o Programa de Revitalização e Obras, o Pro-Caraguá.
O programa prevê investimentos na ordem de R$
240 milhões e estão previstas obras de Norte à Sul da
cidade.
Somente em pavimentação, a Prefeitura estima investir cerca de R$
25 milhões em oito bairros,
entre eles, Balneário Golfinhos, Verde Mar, Capricórnio II, Terralão, Jorgin mar e
Garden Mar. Serão mais de
110 ruas beneficiadas.
Além disso, estão
previstas mais de 50 obras
na cidade, entre elas: ciclovia SP-55 (Região Sul); 4
mil luminárias LED; CEI/
EMEI Travessão; EMEF
Travessão; CEI Ipiranga;
enroncamento e molhe do
Rio Juqueriquerê; drenagem
Córrego Adventista; drenagem parte baixa Perequê-Mirim; canal extravassor
Jardim do Sol; drenagem
Rio Ipiranga; drenagem Rio
Gracuí; Anel Viário Travessão/Pegorelli; Revitalização
do Calçadão Santa Cruz; reconstrução deck Massagua-

çu; 12 quadras society; 15
academias ao ar livre; Centro de Fisiologia Esportiva;
Centro de Artes Marciais;
construção de vestiários e
bancos de reserva no Jaraguazinho, Tinga, Jetuba e
Perequê; término das obras
dos CIDE’s Casa Branca e
Perequê; dois novos campos
de futebol no Perequê e Casa
Branca; Ponte Serramar; reforma da Praça do Divino;
construção do Centro Cultural Santa Rosa; CRAS Morro do Algodão, ampliação
do Centro de Controle de
Zoonoses; Centro Comunitário do Golfinhos; além da
construção de três ranchos
de pesca no Camaroeiro,
Porto Novo e Tabatinga e
reforma do rancho da Cocanha.
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A Prefeitura de Caraguatatuba estima gerar cerca
de 4 mil empregos diretos e
indiretos com os empreendimentos que serão executados entre 2019 e 2020.
Do pacote de R$
240 milhões em obras, R$
88 milhões serão investidos
com recursos próprios ou
convênios. Os outros 152
milhões serão adquiridos
através de um financiamento com a Caixa Econômica
Federal. O financiamento
será de 96 meses, sendo dois
anos de carência.
O evento foi realizado na Secretaria de Educação e contou com a presença
de secretários, vereadores,
lideranças de bairros, munícipes e representantes da
imprensa.

Assinada ordem de serviço para
construção da UBS Golfinhos

A Prefeitura de Caraguatatuba deu ordem de serviço para o início das obras
de construção da Unidade
Básica de Saúde (UBS) do
bairro Balneário dos Golfinhos, na região Sul da cidade.

Com a obra, a Prefeitura vai desafogar o atendimento nas UBS’s do Tinga
e Morro do Algodão. Serão
beneficiados moradores do
Jardim das Palmeiras, Golfinhos, Recanto do Sol, Pontal
Santamarina e Britânia.

tológicos, farmácia, sala de
vacina, sala de coleta e procedimentos, sala de observação, sala de inalação, sala de
curativos, setor administrativo, recepção, vestiário, refeiA UBS do Golfinhos tório, copa, sala de atividaterá seis consultórios médi- des coletivas, almoxarifado,
cos, dois consultórios odon- depósito de materiais, além

de sala de espera, banheiros,
recepção e área para ambulância.
O investimento da
Prefeitura de Caraguatatuba
chega a R$ 3,2 milhões e a
previsão é de 12 meses de
obra.
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Aguilar Junior anuncia novos Cras
na reinauguração do Cras Centro

Na última segunda-feira (12/08), as quase 10
mil famílias referenciadas
do Centro de Referência de
Assistência Social (Cras)
“Roberto Barbosa de Jesus”,
da região central de Caraguatatuba, receberam um
novo local de atendimento,
totalmente reformado e mais
perto da população.
O novo Cras Centro
foi reinaugurado no bairro
Jardim Jaqueira, em cerimônia realizada durante a
manhã, com a presença do
prefeito Aguilar Junior, secretários municipais, vereadores e representantes de
diversas instituições.
O secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Jonas Fontes, contou que a ideia de instalar
um Cras mais centralizado
surgiu em 2017 e desde então, procuram um espaço
que atenda aos requisitos de
atendimento. “É uma grande
conquista, para continuar
o excelente trabalho, agora
mais próximo das famílias”,
destacou.
Para o prefeito Aguilar Junior, é uma alegria entregar mais um equipamento
aos moradores da cidade.
“Serviço público deve ser
descentralizado, com fácil
acesso a todos, assim como
escolas, UBSs, creches devem estar perto da população”, reforçou.

nos bairros Barranco Alto,
Pereque-Mirim e Morro do
Algodão e na região norte,
nos bairros Massaguaçu e
Jetuba.
O Cras oferta serviços, programas e projetos da
Proteção Social Básica por
meio do Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à
Família (PAIF) e do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).
Os usuários do serviço também são orientados sobre
os benefícios assistenciais
e podem ser inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal.
O novo Cras possui melhores condições de
infraestrutura do equipamento, garantindo assim,
a qualidade dos serviços
prestados, principalmente
melhor acesso aos usuários
e melhor atendimento das
pessoas que mais precisam.

serviço todo mês. O espaço
atende moradores dos bairros: Benfica, Caputera, Centro, Estrela D’alva, Indaiá,
Ipiranga,
Jaraguazinho,
Jardim Aruan, Jardim Forest, Jardim Francis, Jardim
Gaivotas, Jardim Jaqueira,
Jardim Primavera, Poiares,
Ponte Seca, Prainha, Rio do
Ouro, Sumaré e Tinga.
O espaço possui salas de recepção, reunião socioeducativa, coordenação,
cinco salas de atendimento social, Cadastro Único,
atendimento de IPTU, prontuários, três salas de oficinas, duas de administrativo,
psicólogo, almoxarifado e
cozinha.

Para o atendimento
dispõe de assistentes sociais, psicólogo, coordenadora técnica, agente administrativo, cadastradores do
Cadastro Único, atendente
de IPTU, educador social,
facilitadores de oficina, recepcionistas e auxiliares de
Atualmente, o Cras serviços gerais.
Aguilar Junior ainda Centro possui 9.645 famíanunciou a construção de lias cadastradas, destas,
Atualmente o muninovos Cras na região Sul, 4.891 ativas, que utilizam o cípio conta com cinco Cras,
que atendem de forma descentralizada, nos bairros
Porto Novo, Jardim Jaqueira, Olaria, Jetuba e Massaguaçu.
O Cras Centro atenderá na Rua Antônio Valente, 80 - Jardim Jaqueira – próximo à rodoviária.
Horário de atendimento das
7h30 às 16h30, telefones
(12) 3883-8944 e (12) 38839262.
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10ª edição do Festival da Tainha
é sucesso em Ilhabela

O Festival da Tainha
agitou a região Sul da Ilha,
neste final de semana, em sua
10ª edição promovida pela
Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e do Turismo em
parceria com os restaurantes
locais, nos dias 9, 10 e 11 de
agosto, na Praia Grande.
No primeiro dia de
evento, Paulinha Herus agitou os amantes de uma boa
moda sertaneja; a dupla Maick e Lian tocou o melhor
da música caipira, moda de
viola e alguns dos clássicos
mais conhecidos.
Já no sábado (10),
quem subiu ao palco, fazendo a plateia arrastar o pé ao
som do autêntico forró pé de
serra, foram os integrantes
do Show Mandacaru e o Trio

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

Virgulino, proporcionando
que os casais dançassem coladinhos.
Sandra de Sá encerrou o festival na noite de
domingo (11). Muito animada e dançante, deixou claro
porque é tão querida por todos: cantou os seus sucessos
e improvisou um coro com a
plateia ao som de “Bye Bye
Tristeza”, viva na memória

dos fãs desde 1998. Presente
em diversos gêneros musicais, com enfoque na Música
Popular Brasileira e na Black Music Mundial, ritmos
que não deixam ninguém
parado, os visitantes ouviram, ao vivo, os clássicos
“Demônio Colorido”, “Sozinha” e “Soul de Verão”, que
ainda apresenta “Olhos Coloridos”, lançado em 1995.

Após uma década, transporte
alternativo oferecido por supermercados
é regularizado em São Sebastião

Após mais de 10 anos
sem solução, finalmente o
transporte alternativo, oferecido por supermercados
de São Sebastião, foi regularizado pela Prefeitura, por
intermédio da Secretaria da
Fazenda (SEFAZ) – Fiscalização de Posturas.
Em 2017, quando
o prefeito Felipe Augusto
assumiu a Administração
Municipal, decidiu regularizar esse serviço, o que,
em 2018, se tornou lei municipal.
A partir de segunda-feira (3), 100% do transporte alternativo dos supermercados devem estar
regularizados e padronizados.

agosto dede2019
08 15
de de
novembro
2018

- -04
04- -

Para a regularização, todos
os veículos estão
sendo cadastrados
pela Fiscalização
de Posturas. Os
veículos devem
ser brancos, adesivados com o
nome do mercado, vistoriados, ter
máximo de cinco anos de
fabricação, seguro para terceiros e alvará em dia. Os
motoristas vão estar uniformizados também.
“Hoje esta é mais
uma opção de transporte
seguro; para o usuário ficou
excelente”, destacou a chefe da Fiscalização, Cintia
Maeda, que explicou que

somente poderão ser transportados nesses veículos
usuários que tenham realizado uma compra no estabelecimento. A emissão do
ticket sai do supermercado
e o usuário pode pagar, inclusive, com um cartão do
banco junto com o pagamento da compra. Os valores são tabelados por cada
supermercado.

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Homem morre após
ataque de abelhas em
Caraguatatuba
O ataque aconteceu na noite de quinta-feira
(08/08), no bairro Martin de
Sá. A colméia que ocupava
quase todo o telhado da residência foi removida pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa
Civil, em uma ação que se estendeu por aproximadamente
dois dias.
O casal foi atacado
pelo enxame e apesar de socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), o homem de 61 anos
não resistiu aos ferimentos e
foi a óbito. A mulher chegou a
ser internada, mas foi liberada
no mesmo dia.
Quatro
cachorros
que viviam com o casal, também sofreram ataques das
abelhas e foram removidos
da casa e levados para o Centro de Controle de Zoonoses,
onde foram atendidos e passam bem.
Homem é detido com
drogas em Ubatuba
Um pedreiro de 53
anos, foi preso na tarde de
quinta-feira (08/08), no bairro
Estufa. Na ação foram apreendidos milhares de porções de
drogas e material para a sua
venda.
O suspeito saía de

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

uma casa na Rua da Alegria e
ao ver equipes do 3° Batalhão
de Ações Especiais de Polícia
(Baep) imediatamente tentou
se esconder no imóvel despertando a atenção dos policiais.
Ele então confessou
que cedia o espaço para preparo e vende dos entorpecentes.
No local foram encontradas
1.693 porções de cocaína e
788 de crack. Também foram
apreendidos 3 mil pinos vazios, uma balança de precisão
e quatro celulares.

Mulher é agredida pelo
próprio filho em Carguá
A Polícia Militar foi
acionada a fim de atender a
uma ocorrência no bairro Caputera na manhã de sexta-feira
(09/08).
Uma mulher foi
agredida a socos e pontapés
pelo próprio filho de 27 anos,
que acabou preso pelo crime
de violência doméstica. A mãe
foi socorrida pelo Samu, acionado por outro filho, que ainda
tentou conter as agressões.

Mulher é assassinada
pelo companheiro em
Ubatuba
Uma mulher de 43
anos foi estrangulada pelo
companheiro de 19 anos na
manhã de quarta-feira (07/08),
no bairro Perequê-Açú.
De acordo com a Polícia Civil, após uma denúncia,
uma equipe foi até o endereço
e encontrou a vítima na cama
com marcas no pescoço.
Ainda segundo a
polícia, o jovem teria contado
que estrangulou a companheira com um pano, após a mesma dizer que queria terminar o
relacionamento de dois anos.
O Samu foi acionado, mas o médico apenas
constatou a morte da cabeleireira. O rapaz foi levado para
a delegacia, onde foi preso por
homicídio qualificado.

5ª Operação Integrada
em São Sebastião
Os patrulheiros da
GCM de São Sebastião participaram da quinta Operação
Integrada da PM no combate
à violência realizada na Topolândia, região central da
cidade; Costa Norte do município; e em Cambury, na Costa
Sul. Trata-se de uma operação
mensal encabeçada pela Polícia Militar que acontece simultaneamente nas quatro cidades
do Litoral Norte.
Ao todo, nas 12 horas de operação, foram feitas
31 abordagens em Cambury
– onde cinco bares foram fiscalizados –, com quatro autuações por falta de alvará. Na
Topolândia, uma pessoa, suspeita por roubo a uma adega
no bairro, foi presa por tráfico
de entorpecentes. Ao todo, a
PM vistoriou 40 carros e 26
motocicletas.
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Dr. Raphael Ghetti comemorou em grande
estilo seu aniversário de 40 anos,
organizado por sua esposa Fernanda.
Familiares e amigos se divertiram muito.
Felicidades!!!

Votação para nome do bebê baleia
continua em Ilhabela
Como se escolhe o
nome de um bebê? Decide-se com a família? Tira de
um filme? Mas, e quando se
trata do nome de um bebê de
baleia? A escolha deve ser
tão difícil quanto. Devido a
isso, a votação para o nome
do mascote ilhéu ainda está
rolando, para que todos tenham a oportunidade de participar da escolha do melhor
nome para ele. É possível
escolher entre cinco opções:
Belinha, Borrifo, Sebá, Tião
e Jubinha, ou sugerir outro.
Participe, não é sempre que
podemos dar nome a um
bebê baleia, não é mesmo?
As baleias estão rendendo várias fotos para os
turistas e moradores que passeiam pelo arquipélago de
Ilhabela; as da espécie jubarte são as mais vistas.
Em uma dessas aparições, a 400m da costa do
Borrifos, foram vistos mãe
e filho nadando tranquilamente (imagens captadas por

um drone) e, segundo
especialistas, o filhote aparenta ter poucos
dias. O bebê pode ser
o primeiro nascido no
Litoral Norte, porque a
reprodução da espécie
em águas brasileiras
ocorre, normalmente, em Abrolhos, na
Bahia.
O nome do filhote será escolhido
por meio de votação,
aberta ao público, e promovida na internet, por entidades de proteção à espécie,
com prazo para escolha até
o dia 31 de agosto. A ideia
foi lançada por Júlio Cardoso, do Projeto Baleia à Vista,
que há muitos anos monitora
e registra a passagem de baleias pelo Litoral Norte.
Belinha,
Borrifo,
Sebá, Tião e Jubinha são
os nomes escolhidos pelo
projeto Viva Baleias, Golfinho e Cia, Projeto Baleia à
Vista, Mar e Vida Eco Trip,

Sea Shepherd e Instituto
Argonauta, que atuam na
proteção à vida marinha,
mas outros nomes podem
ser sugeridos pelos internautas.
Mais de 300 baleias
já teriam sido avistadas no
Litoral Norte até o mês de
julho. No ano passado, 83
animais foram avistados na
região, entre junho e setembro.
Para sugerir o nome
do bebê jubarte é só clicar
no link abaixo: http://bit.
ly/2Z8tfUx.

Plano Diretor de Ubatuba será
revisto e atualizado

Cerca de 200 pessoas participaram da palestra
que deu início aos trabalhos
de revisão e atualização do
Plano Diretor em Ubatuba,
que aconteceu na noite da
última sexta-feira, 09. Os
mestres Dr Cândido Malta
Campos Filho e Dr Flávio
José Nery Conde Malta
conduziram os trabalhos no
auditório do Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira
Pinto.
O secretário de Urbanismo da Prefeitura de
Ubatuba, César Abboud,
considerou o evento uma
noite de gala para o urbanismo. “Esse é um momento importante, rico e bonito
de um município. O Plano
Diretor é uma ferramenta
básica para o desenvolvimento de uma cidade”,
afirmou.
O primeiro palestrante da noite, Me Dr Cândido Malta Campos Filho,

explicou sobre o planejamento efetivo de Ubatuba,
expondo o método a ser
utilizado. A proposta é que
os trabalhos sejam desenvolvidos de oito a 16 meses, dentro de três linhas
de trabalho: consolidação
das normas urbanísticas,
plano de bairro e uma nova
estrutura urbana. O Me Dr
Flávio José Nery Conde
Malta agradeceu a oportunidade em contribuir com
o planejamento do município. “O Plano Diretor é um
instrumento básico para o
planejamento de uma cida-

de de forma contínua e programada”, destacou Flavio
Malta.
O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato (PSD),
também comemorou a iniciativa como um fato histórico para a cidade. “Hoje é
o primeiro passo para esse
momento histórico. Que satisfação ver esse auditório
lotado nessa noite, em que
abordaremos as diretrizes
e a importância do Plano
Diretor de Ubatuba. Nosso
Plano Diretor está vencido
desde 2016 e, por isso, a
revisão é extremamente necessária”, frisou Sato.
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HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

15 de agosto de 2019

- 08 -

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

• Você acaba de tomar banho, e alguém pergunta: Você tomou banho?
— Não, mergulhei no vaso sanitário.

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04
Quanto mais motivada estiver no trabalho,
maior será o seu rendimento, por isso convém arregaçar
as mangas e dar o melhor de si. Nº da Sorte 11.

Pensamento da Semana:

Vivemos em um reino
em que os políticos
são os reis e nós os
“Bobos da Corte”!

Perguntas cretinas
Lembram-se do Saraiva? O ator já faleceu – o
ótimo Francisco Milani. Era o cara que detestava
pergunta cretina. E terminava com o bordão: Tolerância zero. Ele receitava:

Touro - 21/04 à 20/05

• Você tá na frente do elevador da garagem do
seu prédio, e chega um que pergunta: Vai subir?
— Não, não. Tô esperando meu apartamento
descer, pra me pegar.

Você terá sucesso em lidar com o público, captar o
desejo dos outros e expressar as suas ideias. Se você trabalha
com o público, terá ótima semana. Nº da sorte 23.

3600-6280
3883-3433

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Este é o momento de buscar o sentido mais
profundo dos acontecimentos e das situações. Aproveite esse
momento! Nº da Sorte 09.

• O homem chega à casa da namorada com um
enorme buquê de flores, e ela pergunta: Flores?
— Não! São cenouras.

Câncer - 21/06 à 21/07

Seus projetos ganharão impulso, principalmente se
trabalha com algo com o qual se identifica. É hora de ser feliz. Nº
da Sorte 25.

3600-6280
• Você está no banheiro, quando alguém bate na
porta e pergunta: Tem gente?
— Não! É a merda que está falando.

Leão - 22/07 à 22/08

reparando nas marcas dos dedos na cara do miúdo, pergunta:
• Quando te vêem deitado, de olhos fechados, na
— O que é que te aconteceu, Manelinho?
sua cama, com a luz apagada, e te perguntam:
— Bem, professora, ainda não tinham passado
Você tá dormindo?
duas horas que eu era português, e fui logo agre• Você chega ao banco com um cheque, pede
— Não, tô treinando pra morrer.
dido por dois árabes.
pra trocar, e o balconista pergunta: Em dinheiro?
— Não. Me dá tudo em clips.

• Quando a gente leva um aparelho eletrônico
para a manutenção, e o técnico pergunta: Tá
• Você chega a um posto, pára em frente de uma
com defeito?
— Não, é que ele estava cansado de ficar em bomba somente de gasolina, e o frentista pergunta: Gasolina?
casa, e eu o trouxe para passear.
— Não, enche com tinta de caneta.

De algum modo, você se perceberá mais sensível às necessidades alheias. Há possibilidade de ganhos
inesperados. Nº da Sorte 57.

Virgem - 23/08 à 22/09
Agarre a chance de fazer uma autocrítica e
planejar cada passo desta semana. A ajuda de que precisa
virá de onde menos espera. Nº da Sorte 01.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10
Um psicanalista no consultório de outro:
— Doutor, venho ao colega para me aconselhar
em um caso impossível.
— Qual?
— Estou atendendo um argentino com complexo
de inferioridade!

Fase ideal para ousar um pouco mais em seus
atos e projetos, invista em você. Terá sorte em concurso.
Nº da sorte 14.

Escorpião-23/10 à 21/11

Você demonstrará muita disposição para ousar.
Quem trabalha em equipe ou em contato com o público conta
com altíssimas vibrações. Nº da Sorte 09.

3600-6280
• Quando está chovendo, e percebem que você
vai encarar a chuva, perguntam: Vai sair nessa Mohammed chega à sua nova escola. A profeschuva?
sora pergunta:
— Não, vou sair na próxima.
— Como é que te chamas?
— Mohammed.
— Aqui estamos em Portugal, não há cá Mohammeds. Daqui para a frente chamas-te Manuel.
À tarde Mohammed volta para casa, e a mãe per• Quando você acaba de levantar, aí vem um idio- gunta:
— Correu-te bem o dia, Mohammed?
ta e pergunta: Acordou?
— Já não me chamo Mohammed, mas sim Ma— Não. Sou sonâmbulo.
nuel, porque agora vivo em Portugal.
— Ah, tu tens vergonha do teu nome, renegas os
teus pais!
A mãe fica danada, e enfia-lhe uma bofetada
• Seu amigo liga para sua casa e pergunta: Onde bem aviada. Em seguida chama o pai e o põe ao
corrente da situação. Mohammed oferece a outra
você está?
— No Pólo Norte. Um furacão levou a minha face, e leva mais uma bofetada. No dia seguinte,
quando chega de manhã à escola, a professora,
casa pra lá.

Sagitário- 22/11 à 21/12
Uma forma muito frequente de suicídio, na Argentina: O cara saltar do alto do seu próprio ego.

A área profissional está em harmonia com os
astros, portanto, não é hora de pensar pequeno, mas de
dar um salto em novos projetos. Invista em si mesmo. Nº
da Sorte 01.

Capricórnio-22/12 à 20/01

O setor profissional recebe poderosas vibrações. Não tenha medo de lutar com unhas e dentes por
seus interesses de trabalho. Nº da Sorte 46.

SONHO é comer um churrasco preparado por
gaúchos, numa praia do Nordeste, com mulheres
mineiras, organizado por paulistas e animado por
cariocas.
PESADELO é comer um churrasco preparado
por paulistas, numa praia gaúcha, com mulheres
nordestinas, organizado por cariocas e animado
por mineiros.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02
A semana revela empatia entre as pessoas,
razão pela qual conseguirá captar o desejo dos outros
facilmente. Nº da Sorte 58.

Peixes - 20/02 à 20/03

Procure se recolher um pouco mais no final de
semana. Aproveite pra fazer uma autoanálise e se concentrar
no que julga ser prioritário. Nº da Sorte 34.
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Caraguatatuba entrega kits de
uniformes novos a agentes
comunitários de saúde (ACS)

Na manhã desta
segunda-feira (12/08), o
prefeito de Caraguatatuba,
Aguilar Junior, realizou a
entrega simbólica dos novos kits de uniformes dos
agentes comunitários de
saúde (ACSs) do município. Ao todo, serão entregues 146 kits, um para cada
ACS.
O kit, contendo três
camisetas, duas bermudas,
duas calças, um tênis, uma
mochila, um boné e como
novidade, um guarda-chuva, foi entregue a ACSs
representantes de 11 Unidades Básicas de Saúde.
“Agradeço imensamente a todos vocês por nos
representarem em todo o
município. Hoje, vocês recebem como novidade um
guarda-chuva. Esta é mais
uma condição que damos a
vocês para gerar mais qualidade no trabalho de todos”,
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Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
DECRETO LEGISLATIVO Nº 428, DE 07 DE AGOSTO DE 2019.
(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Reverendíssimo Pe. VLADIMIR FERREIRA
COELHO, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba.)
Autor: Ver. Celso Pereira
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO CARAGUATATUBENSE ao Reverendíssimo Pe. VLADIMIR
FERREIRA COELHO, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;
Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente designada pelo
homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

ressaltou o prefeito.
A cerimônia de entrega também contou com
a presença do secretário
de Saúde, Amauri Toledo,
da secretária adjunta Derci
Andolfo, da coordenadora
da Atenção Básica, Amélia
Maria Ferreira e de agentes
comunitários de saúde.
O secretário de Saúde avalia que dar qualidade
ao trabalho realizado por
estes agentes é fundamen-

tal. ”Esta é uma frente de
trabalho muito importante.
Estarem devidamente uniformizados, com roupas
confortáveis, resulta no bom
atendimento do trabalhador
ao público”, afirmou.
Além destes 146
ACSs, a previsão é de que
outros 40 novos agentes
iniciem seus trabalhos em
Caraguatatuba até o final do
mês de agosto, por meio do
Processo Seletivo 1/2019.

Art. 3º. – As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba própria
do orçamento do Legislativo.
Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
				

Gabinete da Presidência, 07 de agosto de 2019.

				
Francisco Carlos Marcelino
						Presidente

R$.175,00

A empresa Praiamar Transportes Eireli, VENDO APARTAMENTO 2 dorms.
CNPJ 56.260.862/0002-99, informa sendo 1 suíte, Martim de Sá, valor
R$230 mil
que no dia 07/08/2019 foi extraviado
seu Livro de Ocorrência Modelo 56.
VENDO CASA 3 dorms. sendo 1
suíte, c/ piscina e churrasqueira,
Pontal Santamarina, Valor R$ 280
mil - CRECI 70.233F
Fone: (12) 99620-5646

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FRATERNIDADE FEMININA MARIA MEIRA, neste ato representada pela presidente que esta subscreve, CONVOCA todas as associadas e associados para comparecerem no endereço Avenida Vereador
Aristides Anísio dos Santos, 297, Bairro Indaiá, Caraguatatuba, SP, no
próximo DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, em 1ª (primeira) chamada
as 20:00 horas, com maioria absoluta de seus membros e 2ª (segunda)
chamada às 20:30 horas, com o número de membros presentes à reunião,
para o fim de ELEIÇÃO de NOVA DIRETORIA, conforme Estatuto da EnEDITAL DE CITAÇÃO
tidade, em Assembleia Geral Ordinária, designada unicamente para este
Processo Digital n°: 1004061-38.2016.8.26.0126
fim.
					 Classe - Assunto: Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981
Requerente: Nadir Pereira Dias
Walkiria Ofir de Moraes
3° Vara Cível
Presidente
EDITAL DE CITACÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE Usucapião, PROCESSO N° 1004061-38.2016.8.26.0126
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DA O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO CONDOMINIO STUDIO 500. de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma da Lei,
A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria etc.
da Associação dos Compradores do Condomínio Studio 500, com sede FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento
nesta cidade de Caraguatatuba-SP, à rua Evaristo da Veiga nº 500, bairro tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
do Jardim Aruan, CEP: 11.665-320, CONVOCA, todos os compradores- bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que NADIR PEREIRA DIAS
proprietários das unidades residências do Edifício Studio 500, com sede ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando r obter declaração de domínio do
no endereço epigrafado, e demais pessoas interessadas, para a realização
imóvel localizado da Rua Nelson Fagundes da Rosa nº 133, Bairro Ponte
da Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 24 de agosto de
2019, às 14:00hs em primeira convocação, e às 14:30hs em segunda Seca, Caraguatatuba SP, adquirido por meio de cessão de transferência
convocação com qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá, de direitos possessórios, identificado sob nº 01.286012 na Prefeitura Muna sede do Edifício Studio 500, à à rua Evaristo da Veiga nº 500, bairro do nicipal de Caraguatatuba/SP, a saber: Inicia-se a descrição deste perímetro
Jardim Aruan, a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte ordem no ponto 1, cravado em frente à Rua Nelson Fagundes da Rosa, distante
do dia: 1 – Deliberação sobre a fundação da Associação, 2 – Aprovação 110,58m do Ponto de Interseção (PI), formado pelos alinhamentos da
do Estatuto Social da entidade; 3 – Eleição e posse da 1ª Diretoria; 4 - As- referida Rua com a Rodovia dos Tamoios, caracterizado pelas coordenadas
N: 7388074711 e E: 456115.041; daí percorre todo o perímetro com os azisuntos de interesse geral.
mutes 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.

BAR PASSO PONTO
completo, funcionando.
Estrela D´Alva,
Caraguatatuba – Todo
reformado – R$ 20 mil
Fone: (12) 98124-9997
c/ Santana

VD lote Pontal Santa
Marina/ murado e aterrado/ dctos ok/ R$
130.000,00/
Telefone
99622-9797 zap

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

VD ótimo lote no Jardim VENDO 1 fogão 4
Britânia 50mts da praia bocas/ acendedor automático c/ mangueira e
dctos OK/ R$ 220.000,00/
registro de gás/ R$150,00
Telefone 99622-9797 zap / 98230-0553

VENDO Lotes de 300m² no
Balneário Mar Azul, com
IPTU e escritura definitiva, próximo ao comercio
só R$ 45.000m00 à vista.
Ligar para Paulo Roberto
Fone: (12) 99723-1028
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VD urgente casa 2
dor/ meio lote/ fino acab/
murada/ doc posse/ IPTU
no nome/ R$ 100 mil/ parcela/ Rec. Do Sol/ 992163304
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ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
kiosk do Zequinha, a partir de
R$900,00 1 dorm, sala, coz.,
área de serviço. (água, IPTU
e condomínio incluso), piscina
e garagem. Tel.: (12)
3883-2665 / (12) 98127-1333

VD/TR exc. casa em
Atibaia por casa de menor
valor em Caraguá/ bairro
Alvinópolis I/ 150m c/
119 de construção/ (11)
97134-8166

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 DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS
INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO
N° 001266-03.2015.403.6135,
PROMOVIDA POR CANTO DO RIO REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE
LTDA CONTRA A UNIÃO FEDERAL E OUTROS, COM O PRAZO DE 20
(VINTE) DIAS.
O DR. CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR, JUIZ FEDERAL DA 1ª
VARA DE CARAGUATATUBA, 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 CANTO DO RIO REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA
para constatarem a presente ação processo nº0001266-03-2015-4.036135 e para que chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e
ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o
prazo de 20 dias, para que apresentem contestação, se as tiverem, dentro
do prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia, do imóvel abaixo
descrito: AREA A- O Autor é possuidor há mais de vinte (20) anos, sem
qualquer oposição, do seguinte imóvel: Rua Benedito Carlos de Almeida
nº 293, localizado ano Bairro de Juquey-São Sebastião/SP. medindo
4.825,46 mts2., confronta com a Rua Benedito Carlos de Almeida e com o
imóvel nº 324 da Rua Claudio Izidoro do Espeito Santo, dai deflete a direita
com área da marinha (LLTM), área remanescente do Autor, dai deflete a
direita com terreno denominado área B de Waldeir Jose Colhado, inscrição
cadastral nº 3133.111.6428.0218.0000 9 faixa de servidão e Passagem
do duto da Petrobrás, dai deflete a direita confrontando com terreno vago
s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo de propriedade de Marco
Godinho Franco com inscrição cadastral nº 3133.111.6201.0001.0000,
encerrando uma área de 4.825,46 mts2. AREA-B- O Autor é possuidor há
mais de vinte (20) anos, sem qualquer oposição, do seguinte imóvel: Um
Rua Benedito Carlos de Almeida nº 293, localizado ano Bairro de JuqueySão Sebastião/SP. medindo 5.920,09 mts2, cravado no alinhamento de
divisa e muro existente confrontando com a Rua Claudio Izidoro do Espirito
Santo, (Prefeitura de São Sebastião) e terrenovago s/n de propriedade de
Marco Godino Franco, inscrição cadastral nº 3133.111.6201.00010000 da
Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, dai deflete a direita terreno vago
s/n da Rua Carlos Benedito de Almeida, 293 de propriedade de Waldeir
Jose Colhado, daí deflete confrontando com linha limite da faixa de terrenos de marinha ( LLTM) área remanescente do Autor, dai deflete a
direita confrontando com a linha limite da Faixa de terrenos de Marinha
(LLTM), área remanescente do Autor, dai deflate à direita, confrontando
linha limite da faixa de terrenos de Marinha (LLTM) e com propriedade
s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo com inscrição cadastral nº
3133.111.6418.022.0000 de propriedade de Pedro Jutglair Ejio e com o
imóvel nº 210 da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, com inscrição
cadastral nº 3133.111.6418.0038.0000 propriedade do Condomínio Summer Ville e com terreno vago s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo
de propriedade de Hermogenes Antonio Salgues Agra, inscrição cadastral
nº 3133.111.6418.0086.0000 e com o imóvel nº 256 da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, de propriedade de Claudionor Dias Coelho Filho,
inscrição estadual nº 3133.111.6418.0102.0000, encerrando uma área de
5.920,09 metros quadrados. O presente edital será publicado e afixado
na forma da Lei e assim, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, ficando
citados os eventuais réus em lugar incerto e desconhecido, bem como
todos aqueles que porventura possam, para se alegar qualquer interesse
ou direito sobre o imóvel usucapiendo fazerem representar nos autos por
advogado, bem como advertidos de que não sendo contestada a ação no
prazo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias, presumir-se-ão aceitos e como
verdadeiros os fatos articulados pelo(s) promovente(s), nos termos do artigo 344, observando-se o disposto no Art. 345, I, ambos do Código de Processo Civil. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba,
02 de agosto de 2019. Eu, ______ Laércio da Silva Junior, Técnico Judiciário (RF 1949), digitei e conferi. Eu ______, Leonardo Vicente Oliveira
Santos, Diretor de Secretaria (RF3462), reconferi e assino.
CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR
Juiz Federal

VD casa próximo ao
Centro 3 dorm. sendo
uma suite no térreo mais
dois quartos com sacada
no piso superior/ área
gourmet/ dctos ok/ facilita
pgto direto com proprietário/ aceita imóvel até
50%/ TT 99622-9797 zap

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)
99660-2700 com Flávio

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

15 de agosto de 2019

- 11 -

Noroeste News - Classificados

ALUGO
Casa
no
Travessão 2 dor/ sala/
coz. americana + vaga/ R$
800,00 (12) 3887-9306/
(12) 98209-8467

B. Alto alugo kitnet
mob/ c/água/ luz/ iptu/
sky/ wi-fi/ casal s/filhos/
animais/ R$ 690,00 c/
depósito/ 99205-7829

VD casa 2 dorm./ MarPROCURO casa de tim de Sá/ dctos. OK/ R$ ALUGO
Kit
no
caseiro para uma pessoa 210.000,00/ TT 99622- Travessão c/ água e luz/
só / 97743-9360
R$ 550,00 (12) 3887-9306/
9797 zap
(12) 98209-8467

PROCURO trabalho
de diarista p/ residência
ou comércio/ tenho referencias/ 98230-0553

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

ALUGO casa Sumaré
trav. Engenho Velho 83/ 2
qtos/ 2 banhs/ coz/ garagem/ R$ 800,00/ 996568479

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

SARAH – 23 anos,
JULHA – 19 anos, mulata,
mulherão, gostosa, avantagostosa, corpo de parar o
jada, morena clara c/ tatu- transito, meiga, um arraso de
agem com muito fogo para
mulher, novidade em
te levar a loucuras. Realizo
Caraguá, recém chegada.
fantasias. Espero você.
Atendo sozinha no meu local.
(12) 98187-4391
(12) 98133-7843
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