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Vereador Fernando Cuiu pede atenção ao Pontal Santa Marina
O Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) cobrou
das autoridades do município maiores cuidados com o bairro Pontal Santa Marina e região. Em reunião com moradores, foram relatados alguns problemas
que a comunidade vem enfrentando, como o abandono da Praça do Contorno e
a drenagem nas ruas. “Fui procurado por munícipes que pediram ajuda para a
conclusão da obra na praça, que já era para estar finalizada e sendo desfrutada
pela comunidade. É preciso respeito com o dinheiro público e principalmente ao
contribuinte, que exige e merece as melhorias pretendidas”, disse o Vereador,
que falou também sobre as obras de drenagem. “Quando conversei com o Presidente da Associação dos Moradores do Bairro, Erick Minoti, ele nos revelou
que foi prometida a drenagem nas vias do Pontal, mas até agora as obras nem
foram iniciadas. Não podemos aceitar esse descaso com o bairro, que será olhado com muita atenção por nós”, finalizou Fernando Cuiu.

3º Festival de Food Truck
de Caraguá comercializa mais
de 6 mil hambúrgueres

Ações na Justiça, Ministério
Público e Tribunal de Contas contra
o Governo de Paraibuna são
arquivadas

Monique Oliveira
Surfista adaptada
Após luta de Aurimar, ruas do Recanto
do Morro recebem benfeitorias
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Cancelamento ou atraso em voo
pode gerar indenização de até R$ 15 mil

Juízes levam em consideração cada
Greve
Vale
dizer
que as companhias
situação particular do passageiro afetado. Empresas aéreas também devem aéreas são obrigadas a prestar assistênprestar total assistência em casos de cia integral aos passageiros em caso de
greve, com refeições, traslados e hospegreve
dagem, uma vez que é ônus de sua atiImagine um passageiro que pro- vidade a prestação de assistência. Deve,
gramou uma viagem de “sonhos”, se ainda, realocar os passageiros para os
organizou junto à sua família, se pre- primeiros voos disponíveis, ainda que
parou financeiramente, ou mesmo de- de outras companhias aéreas.
veria embarcar para uma viagem de neE, para que o sonho não termine
gócios, com horários e compromissos
em total pesadelo, o passageiro afetado
pré-agendados e, na hora do embarque,
deve guardar todos os comprovantes de
não conseguiu fazê-lo por conta de uma
despesas e tentar documentar as congreve por parte dos pilotos e/ou funcioversas com a companhia aérea. “Caso a
nários das companhias aéreas.
empresa não preste a devida assistência
Em meio à frustração e ao transtorno, é importante que ele conheça
seus direitos para, caso a companhia
aérea não cumpra com suas obrigações,
mover uma ação judicial para tentar reverter esses danos.
“Numa ação judicial, a viagem
dos “sonhos” pode ser considerada um
agravante para aumentar o valor da
indenização pelos danos morais causados. Os juízes dão, em média, de
R$ 3mil a R$ 15 mil de danos morais
por passageiro, quando os atrasos são
superiores a 4 horas, e levam em consideração cada situação particular do
passageiro afetado. Há casos inclusive
de transtornos como a perda de um velório e outros, cuja indenização chega
perto do teto de R$ 15 mil”, ilustra Leo
Rosenbaum, especialista em Direitos
do Passageiro Aéreo e sócio do Rosenbaum Advogados Associados.

ou não realoque o passageiro no primeiro voo disponível, ele poderá, eventualmente, arcar com as despesas para
depois solicitar o ressarcimento, que
será cobrado juntamente com os danos
morais”, destaca.

Rosenbaum vai além ao explicar
que o passageiro prejudicado deve, insistentemente, através do SAC ou das
redes sociais, tentar resolver a situação.
“Poderá, também, fazer sua reclamação no Procon e até mesmo no site da
ANAC. Quando há danos morais e/ou
materiais, ou até mesmo se não quiser
perder seu tempo e contar com auxílio
especializado, poderá procurar um advogado especialista em Direitos do Passageiro Aéreo”, explica.
Apenas em 2018, o portal consumidor.gov.br registrou cerca de 25 mil
reclamações de consumidores contra
empresas aéreas, principalmente em relação à forma como elas lidam com os cancelamentos
e atrasos do voo. Apesar de
algumas delas adotarem a
prática de conciliação, em
muitos casos essas propostas não cobrem os prejuízos e transtornos causados,
restando aos passageiros
acionarem a Justiça para
pleitear as reparações.
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Caraguá aposta em aulas de robótica
educacional na rede de ensino infantil

Com a proposta de
desenvolver nos alunos a
criatividade,
colaboração,
empatia e competências
socioemocionais, a escola
municipal Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, do bairro
Indaiá em Caraguatatuba,
realiza aulas de robótica para
alunos do 5° ano do ensino
fundamental, com idade entre 10 e 11 anos. Atualmente, 45 alunos participam do
projeto.
A robótica é uma forma divertida de auxiliar os
alunos na educação. Sendo
intitulada como “robótica
educacional”, os alunos desenvolvem uma série de habilidades enquanto idealizam
e criam pequenos projetos,
descobrem novas funções e
adquirem conhecimento.
O professor Severo
Henrique Ortiz, responsável
pelas aulas na escola, explica
que o ensino da robótica estimula nos alunos o raciocínio
lógico e amplia as habilidades para resoluções problemas. “Além disso, desperta o
interesse e incentiva o aprendizado de disciplinas como

matemática, física e língua
inglesa”, disse ele.
As crianças estão em
contato com muitas das disciplinas convencionais, portanto o projeto também colabora com os alunos que tem
mais dificuldade, por exemplo, em matemática. Através da prática, as complexas
contas e equações passam a
fazer sentido de uma forma
divertida.
Além das aulas na
rede municipal, a Secretaria
de Educação de Caraguatatuba, também desenvolve o
projeto de robótica aplicado
à educação inclusiva, possibilitando condições de aces-

so pleno à aprendizagem, garantindo o desenvolvimento
cognitivo de seus alunos.
O prefeito Aguilar Júnior, que está sempre
acompanhando de perto o
desenvolvimento das escolas
do município, afirma que a
educação é muito importante para os pequenos. “A robótica como uma forma de
ensino desenvolve nos alunos a curiosidade por criar,
pensar e compartilhar. Além
disso, eles aprendem que,
mesmo quando falham, sempre podem recomeçar e fazer
melhor. São habilidades importantes que eles vão adquirindo”, finalizou.
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Monique Oliveira Surfista adaptada

Portadora de uma deficiência conhecida por ”Paralisia Cerebral”, Monique
de Oliveira, hoje moradora
de Caraguatatuba é exemplo
de superação aos infortúnios
da vida e encontrou no esporte sua superação.
Em seu currículo Monique apresenta as seguintes
conquistas:
• Atleta revelação no
circuito da ADAPTSURF.
• Quarta colocação
Barra da Tijuca (RJ), 2011.
no campeonato da OI. Barra
da Tijuca (RJ), 2017.
• Participação
no
campeonato BILLABONG,
• Medalhista de cofazendo demonstração do bre e de ouro por equipe. San
surf adaptado. Barra da Tiju- Diego, Califórnia (USA),
2017.
ca (RJ), 2011.

que Oliveira, surfista adaptada com paralisia cerebral.
Em sua página no Facebook
diz o seguinte – “Conheci
o surf adaptado através da
ONG ADAPTSURF 2010.
Dai por diante minha vida
mudou completamente e ficou mais apaixonante. Hoje
faço parte da confederação
• Medalhista de bron• Vice-campeã
no
brasileira de Surf Adaptacircuito da ADAPTSURF. ze e de prata por equipe. San do. O meu amor pelo surf é
Diego, Califórnia (USA),
Barra da Tijuca (RJ), 2014.
maior de qualquer tsunami’.
2018.

• Campeã no circuito
• Vice - campeã no
da ADAPTSURF. Barra da
ADAPT
FEMININO. CamTijuca (RJ), 2015.
peonato Surf pro no Cabo
frio (2019)
• Participação no primeiro encontro nacional de
Esbanjando otimismo
surf adaptado. Barra da Tiju- Munique assim se manifesta:
ca (RJ), 2015.
“Alohaa!! Me chamo Moni-

Cita ainda a seguinte
frase de Bethany Hamilton:
“A vida é como surf. Quando
você se embola numa onda
precisa se recuperar rápido
porque nunca se sabe o que
vem na próxima onda, e se
tiver fé tudo é possível, tudo
mesmo.”
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Após luta de Aurimar, ruas do Recanto
do Morro recebem benfeitorias

Depois de diversas reivindicações do
Vereador Aurimar Mansano, o loteamento Recanto do Morro, no Morro do Algodão, está sendo contemplado com melhorias nas ruas: com
serviços de bica corrida, tubulação e escoamento
de água.
“Essa é uma luta antiga nossa, a pedidos
dos moradores que muito sofrem com a lama,
água, enfim, as péssimas condições de trânsito
no local. Fico feliz em conquistar essas benfeitorias para os munícipes que ali residem”, disse
Aurimar.
Em 2018, o Vereador fez um ofício, de
nº 157/2018, pedindo melhorias para o local. No
documento, ele frisou: “É desnecessário mencionar a importância do reparo de buracos nas
ruas. Não tem condições ideais para passagem
de carros, caminhões, motos. Os moradores sofrem para ir trabalhar ou levar suas crianças para
as escolas”, disse.
Neste ano, o Vereador teve aprovado
pela Câmara Municipal o requerimento 43/2019,
em que requer do Poder Executivo informações
sobre a manutenção de vias públicas no loteamento Recanto do Morro. Além disso, enviou os
ofícios 106/2019, 77/2019, 78/2019, 75/2019 e
76/2019, todos cobrando melhorias para as ruas
do bairro.
Constantemente, Aurimar e o seus assessores reivindicaram as melhorias para as autoridades do município. Muitas reuniões, durante
este ano, foram feitas com membros da secretaria de Serviços Públicos reiterando a cobrança
pelo Recanto do Morro. “Estou sempre lutando
pelo Morro do Algodão e os loteamentos vizinhos. Quero agradecer ao Prefeito Aguilar Ju-

nior por ter atendido nossas reivindicações. Ele
e a sua equipe estão de parabéns”, finalizou.
Nos últimos dias, a equipe da Sesep
está fazendo o serviço de bica corrida, limpeza de vala, tubulação e escoamento de água nas
ruas: João Martins, Quatro, Sete, Oito, Nove,
Hum, Três, entre outras.
Para o Morro do Algodão, Aurimar já
conquistou: O CRAS, píeres as margens do
Rio Juqueriquerê, a instalação e substituição
de lâmpadas de Led no parque de iluminação
pública; a ampliação e reforma da creche; pavimentações de diversas ruas; a construção da
creche; ampliação da Escola Carlos Ortega;
ampliação e iluminação em torno da creche;
construção do Pólo Cultural e da Unidade Básica de Saúde (UBS), a instalação da rede de esgoto; construção da quadra poliesportiva; entre
outras obras e espaços para a comunidade.

3º Festival de Food Truck de Caraguá
comercializa mais de 6 mil hambúrgueres

O resultado da 3ª edição do Food
Truck de Caraguatatuba surpreendeu organizadores e participantes em relação a
público e comercialização de produtos
alimentícios e artes. Em quatro dias de
evento foram vendidos mais de 6 mil
hambúrgueres, uma média de 1.500 por
dia entre os sete comerciantes da iguaria.
Também foram servidos em torno
de 800 pratos mexicanos e outros 800
espetos, 600 japoneses, 500 de frutos do
mar e a mesma quantia de 500 feijão tropeiro, 400 acarajés, 300 de massas e 200
árabes, além de 400 quilos de batata frita
e 50 quilos de pipoca.
Para os amantes de guloseimas,
esta edição comercializou 4 mil unidades de churros, 2 mil de doces e 1 mil de
sorvete. Os que curtem uma bebida, foram contabilizados 3 mil litros de chopp.
Feliz ficou a baiana de Caraguatatuba, Selma de Jesus Nascimento, que
vendeu os acarajés. Foi sua primeira par-

ticipação e ela gostou do resultado.
O empresário Felipe Tomas Rodrigues, do Resenha´s, fez parceria com
seu amigo Gustavo Ottoni, do Guará
Burger e juntos abriram um truck de
hambúrger. “Só consigo destacar coisas
boas dessa experiência”, diz ele que participou pela primeira vez e já pensa na
próxima edição.
“Antes de entrar, fizemos uma
pesquisa em relação a edições anteriores, trouxemos mais insumos e vendemos tudo. Às 19h de domingo já não
tinha mais nada”, comemora.
Na avaliação do secretário de Turismo, Cristian de Souza, esta edição superou todas as expectativas, com todos
os dias lotados de visitantes. Eram esperadas mais de 20 mil pessoas nos quatro
dias de festival.
“Esse é mais um grande evento
para turistas, veranistas e munícipes e
que está melhor e surpreendente a cada

nova edição. Assim, o prefeito Aguilar
Junior estimula o turismo, fortalece e
aquece a economia do nosso município”.
No setor cultural, na Tenda de Artesanato, os 11 artesãos venderam 1.116
peças e na Tenda das Artes, com 18 artistas plásticos foram comercializadas
outras 273 peças.
Pelo palco do Festival, passaram
13 artistas locais que tocaram os mais
variados estilos musicais, agradando os

presentes.
O Festival de Food Truck foi uma
realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo
(Setur), e teve opções para todos os gostos.
Em quatro dias, foram gerados
cerca de 230 empregos, tanto dentro dos
trucks como na parte operacional de limpeza, segurança, bombeiros, montagem
de som, entre outros.
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Novo secretário assume pasta
de Urbanismo em Ubatuba
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O engenheiro civil
Carlos Alberto Mendes de
Carvalho assumiu nesta segunda-feira, 09 de setembro,
a secretaria de Urbanismo
da Prefeitura de Ubatuba,
no lugar de Antonio Cesar
L. Abboud, que solicitou seu
desligamento por motivos de
saúde.
Carvalho já possui
experiência na administração pública, onde foi secretário adjunto de Arquitetura
e Urbanismo de Ubatuba de
2001 a 2004. Nesse período, auxiliou na coordenação
da elaboração de projetos
de urbanização da avenida
09 de Julho e da Estrada do
Cais do Porto, bem como de
reurbanização de praças no
município de Ubatuba. Participou também da Comissão
de Regularização de Obras
Particulares da Prefeitura
Municipal de Ubatuba.
Foi membro ativo do
Grupo Estadual de Coordenação e do Grupo Setorial
de Coordenação do Litoral
Norte do Plano Estadual de

Gerenciamento Costeiro GERCO, do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral
Norte - CBH-LN, do Projeto
de Gestão Integrada da Orla
Marítima - Projeto Orla e
da elaboração de Diretrizes
para a revisão da Lei de Uso
e Ocupação do Solo do município.
Carvalho tem larga
experiência como engenheiro, tendo sido presidente da
Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Ubatuba nas
gestões 2018-2020, 20082010 e 2004-2006 e conse-

lheiro do CREA - Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de
São Paulo - em diferentes
mandatos.
O novo secretário da
pasta dará continuidade aos
trabalhos de reurbanização e
modernização que vêm sendo realizados pela Prefeitura
de Ubatuba, bem como atuará nas ações de fiscalização e
regularização das regiões do
município. Outro desafio da
gestão é dar seguimento ao
processo de revisão do Plano Diretor.

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural
de Caraguatatuba e Prefeitura Municipal abriram na
últiam terça-feira (10) as
inscrições para o 12º Concurso do Festival Estudantil
de Teatro (FET). Neste ano,
as apresentações serão de 8 a
16 de novembro no Auditório Maristela de Oliveira.
As inscrições devem
ser feitas até às 23h59min do
dia 27 de outubro, exclusivamente através do formulário
on-line disponível no site
da Fundacc, no endereço:
https://fundacc.sp.gov.br/

inscricoes-fet-2019/.
Podem participar
grupos teatrais que tenham,
no mínimo, 80% dos integrantes cursando os ensinos:
Fundamental I, Fundamental
II e Médio matriculados nas
escolas públicas ou particulares.
Também é necessário
preencher todos os campos
obrigatórios do formulário
on-line. Vale lembrar que
menores de 18 anos de idade
precisam de autorizações dos
pais ou responsáveis legais.
A lista com os selecionados será divulgada no

dia 31 de outubro no site da
Fundacc. A avaliação será
feita pelo corpo de jurados
indicado pela Presidência da
Fundacc e serão avaliadas
qualidade técnica e excelência artística dos espetáculos
e coerência na concepção do
trabalho.
Nesta edição serão
entregues troféus produzidos
pelo artesão Robson Nascimento, além de certificados
para as categorias: Melhor
Ator; Melhor Atriz; Melhor
Diretor; Melhor Cenografia;
Melhor Figurino; Melhor
Maquiagem; Melhor Pesquisa e 3ª, 2ª e 1ª Melhor Peça.

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

Fundacc e Prefeitura abrem inscrições
para 12º Festival Estudantil de Teatro

Pai e Filho são
encontrados mortos
em São Sebastião
As vítimas que estavam desaparecidas desde
terça-feira (03/09), foram
encontradas no domingo
(08/09), em um sítio na Costa Sul da cidade.
Segundo familiares, Sebastião Flávio da Silva, 45 anos e José Fabiano
da Silva de 25, que eram
moradores de Juquehy, saíram de casa na terça-feira
03 para trabalhar e não retornaram. A família fez um
boletim de ocorrência e deu
início as buscas pelos dois.
Segundo a Polícia
Civil, os corpos foram encontrados em uma área de
mangue, no Sítio Velho, na
região da Barra do Una, em
estado de decomposição. O
caso está sendo investigado.
Mais uma prisão em
Operação do BAEP em
Caraguatatuba
Segundo informações da Polícia Militar, o
BAEP (Batalhão de Ações
Especiais), prendeu o líder
de uma facção, em operação
realizada na tarde de quinta-feira (05/09).
A ocorrência foi no
bairro Morro do Algodão, e o
indivíduo, um homem de 26

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

anos, que a princípio apresentou um documento falso,
acabou por não só confessar
sua verdadeira identidade,
como ainda acrescentar ser
procurado pela justiça e líder
de uma facção criminosa na
cidade.
Jovem é flagrada com
droga no CDP
de Caraguatatuba
No domingo (08/
09), uma jovem de 21 anos,
tentou entrar no CDP de Caraguatatuba, com 96 gramas
de maconha escondidas no
corpo.
Ao passar por revista por meio de escaneamento
pessoal, descobriu-se através
das imagens geradas, a presença de objeto estranho em
sua região pélvica.
Questionada, a jovem confessou que havia
introduzido na vagina, um invólucro com a droga que seria entregue ao companheiro
durante a visita.
O invólucro foi espontaneamente retirado e seu
nome suspenso do rol de visitantes, pela SAP - Secretaria
de Administração Penitenciária.

anos foi atingido por disparos de arma de fogo, na
madrugada de terça-feira
(03/09), no bairro Travessão.
Segundo a Polícia
Militar, a equipe foi acionada por moradores que ouviram os disparos; também o
SAMU foi acionado e socorreu a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Stella
Maris.
De acordo com o
relato da própria vítima, ao
ouvir os tiros, ele tentou se
proteger no quintal de uma
residência, mas mesmo assim, foi alvejado por seis
disparos.
A Polícia Civil irá
investigar a motivação da
tentativa de homicídio.

Homem é alvejado por
tiros em Ubatuba
Um homem de 25
anos foi encontrado sem
vida no bairro Bela Vista, no
final da tarde segunda-feira
(02/09).
Segundo a Polícia Militar, moradores das
imediações, contaram ter
avistado o homem que teria
passado o dia sentado na calçada conversando com outro
Jovem é baleado em
indivíduo, que desapareceu
Caraguatatuba
Um rapaz de 23 após os disparos.
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Aconteceu na última sexta-feira a comemoração do 1º
aniversário da Marmoraria Cajaiba na Cidade de
Caraguatatuba. Foi uma comemoração muito especial,
com a presença dos amigos Dr Thiago, Adriano do Rei do
Óleo, Bigodeira, Renato da Oficina PitStop, Rildo Mercado
Perequê, Valdivino do Espaço Ocean e outros.
O evento foi organizado pela Andréia Cristina Assessoria
e Eventos, que também estará a frente da organização e
administração da empresa Marmoraria Cajaiba no
Empreenda Caraguá, nos dias 18 a 22 de Setembro.
Evandro Cajaíba agradece a todos Caraguatatubenses
por ter sido acolhido nesta cidade e está muito feliz com
seu 1º ano de sucesso em Caraguatatuba.
Venha nos visitar no Stand nº 38 no Empreenda Caraguá
e aproveitar o mês de aniversário que estará com 10%
de desconto em até 6x sem juros no cartão.

Caraguatatuba inicia curso com
foco na alta temporada de verão

Caraguatatuba já se
prepara para a próxima temporada de verão, oferecendo
à população oportunidades de
profissionalização para atuar
no atendimento de restaurantes, quiosques e buffets.
O Fundo Social de
Caraguatatuba, em uma parceria com o JM Produções
de Eventos e o Instituto Federal – Campus Caraguatatuba, iniciou na noite da última
terça-feira (10/09), o curso de
Garçom e Garçonete para 45
pessoas.
O curso é gratuito e
será ministrado pelo professor

José da Silva Melo. “Os alunos sairão da capacitação com
noções de postura, atendimento, serviços, entre outros.
Nosso foco é que ofereçam o
melhor atendimento aos munícipes e turistas; um serviço
de simpatia e educação”, contou o professor.
José Melo ainda sa-

lientou que ao final do curso,
os alunos que mais se destacarem terão uma surpresa, além
da entrega dos certificados.
A equipe do Fundo
Social reforçou aos alunos o
compromisso e importância
com a capacitação, para que
se dediquem e compareçam a
todas as aulas. “É uma oportunidade gratuita, que futuramente poderá gerar renda para
vocês e suas famílias”, disse.
As inscrições foram
divulgadas no mês de agosto
e ocorreram nos dias 5 e 6 de
setembro. Até o final do ano
serão promovidos mais cursos de qualificação gratuitos,
sempre divulgados por meio
do site e facebook da Prefeitura de Caraguatatuba ou do
Fundo Social.

Melhor em Casa presta atendimento
a 52 pacientes em Ilhabela
Programa fornece assistência para pessoas que têm
o atendimento domiciliar indicado para tratamento

Criado em 2011 pelo
Ministério da Saúde, o Programa Melhor em Casa teve
início no município em novembro de 2016, e desde então já atendeu 265 pacientes
em atenção domiciliar.
O Programa Melhor
em Casa é uma assistência
para pessoas que estejam em
situações nas quais a atenção
domiciliar é a mais indicada
para seu tratamento. “Esse
serviço oferece ações de
promoção à saúde e reabilitação prestada no domicílio,
sempre visando proporcionar ao paciente um cuidado
mais próximo da família”,
explica Fernanda Garcez,
coordenadora do Programa
Melhor em Casa e do Núcleo
de Apoio a Saúde da Família
(Nasf).
Atualmente, o Programa presta atendimento para
52 pacientes com faixa etária
de seis meses a 96 anos, com
patologias raras, como a do-

ença de Pompe e Alzheimer
em estado avançado. São indicados a participar do Programa pacientes internados
de longa permanência com
alto grau de dependência;
cuidados paliativos clínicos
e oncológicos; antibioticoterapia e acompanhamento de
lesões complexas.
“Com o Programa
Melhor em Casa podemos
proporcionar aos nossos pacientes um atendimento de
qualidade em casa, sendo
cuidados junto com a família. Assim, todos se envolvem e contribuem para
a recuperação da saúde do
paciente, evitando hospitalização desnecessária, além de
estar no aconchego do lar”,
afirma o secretário de Saúde,
Alberto Orro.
O paciente é encaminhado para fazer parte do
Programa Melhor em Casa
pelo Hospital, com o objetivo de “desospitalização”, e

também via Estratégia Saúde da Família, focando em
reabilitação e adaptação em
domicílio. Todos que são
encaminhados, são avaliados pela equipe do Programa para admissão.
A equipe do Projeto
Melhor em Casa de Ilhabela conta com 15 integrantes,
entre eles uma enfermeira,
Rozilda Pereira de Andrade; dois médicos, Celina
de Souza e Orlando Junior;
dois técnicos de enfermagem, Fabíola Moura e Marcia Batista; uma fisioterapeuta, Andressa dos Santos;
uma fonoaudióloga, Marcella Kellerman; uma nutricionista, Raquel Lima; uma
psicóloga, Tereza Prado;
uma assistente social, Elaine Silva; um dentista, Vitor
Simão; dois auxiliares administrativos, Andréia Silva
e Flávio Luiz; uma coordenadora, Fernanda Garcez e
um motorista.
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Ações na Justiça, Ministério Público e
Tribunal de Contas contra o Governo
de Paraibuna são arquivadas
O Ministério Público
e o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, bem
como o Tribunal de Contas
Estadual extinguiram diversos procedimentos movidos
contra o Governo Municipal de Paraibuna e decidiram pelo arquivamento dessas ações.
Dentre alguns PROCESSOS ARQUIVADOS
estão: a contratação do
CONSÓRCIO TRÊS RIOS;
despesas com CÓPIAS reprográficas (MÁQUINAS
DE XÉROX); compra de
MATERIAIS DE LIMPEZA; contrato com a 4R SISTEMAS; licitação da organização social (OS) que
irá gerenciar a Unidade de
Pronto Atendimento – UPA
Municipal; ação movida
contra a Prefeitura pela Organização Social GAMP –
GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E
À SAÚDE PÚBLICA, que
também foi CANCELADA PELA JUSTIÇA, entre
outros processos extintos
pelos órgãos fiscalizadores
da Administração Pública
Municipal.

diferentes órgãos, como:
Ministério Público Estadual
e Federal, Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo – onde foram
canceladas a maior parte
das ações.

O prefeito de Paraibuna, Victor de Cássio
Miranda – Vitão, comentou
sobre o assunto. “Quem não
deve não teme e é por isso
que esses processos foram
arquivados, porque temos
um compromisso com a
verdade, desde o início desta gestão é assim, trabalhamos honestamente em respeito aos cidadãos de bem
que pagam seus impostos e
querem ver a Prefeitura utilizar os recursos do erário
No período de 2017 de maneira adequada e com
a 2019 (até o presente total transparência”, afirma.
momento), FORAM ARQUIVADOS MAIS DE 40
O chefe do Poder
PROCEDIMENTOS contra Executivo Municipal deso Governo Municipal por
tacou ainda o
importante trabalho realizado
pela atual gestão em atender
as
exigências
da
legislação
vigente. “Temos
tido todo cuidado com nossa
Administração,
tanto que criamos – em 2018
– a Procuradoria Jurídica do
Município, formada hoje por
4 procuradores

que nos dão toda assistência jurídica, sempre nos
orientando sobre os procedimentos corretos a serem
adotados pela prefeitura”,
enfatiza.
Segundo o Governo
Municipal, pessoas mal-intencionadas estão usando
de má fé para atacar a atual
administração. “Estamos
atravessando um momento difícil com a queda de
receita de recursos municipais e nas esferas estadual e federal; não bastasse
isso tivemos de pagar uma
dívida de mais de 2,5 milhões de reais de precatórios e RPV (requisições de
pequeno valor), anteriores
ao ano de 2017. Por isso,
não podemos perder tempo
com as chamadas “FAKE
NEWS” – FALSAS NOTÍCIAS. A população não
pode se deixar enganar por
essas notícias infundadas
de pessoas que estão preocupadas unicamente com
seus interesses próprios.
Por fim, quero ressaltar que
estamos focados na busca
de alternativas para a solução dos problemas de nossa
cidade e sabemos que a população tem pressa, então,
não podemos perder tempo
com esses ataques frequentes, pois sabemos o que se
passa por trás de tudo isso.
Peço a população que confie em nosso trabalho, pois
o tempo mostrará quem está
com a verdade”, conclui o
prefeito.
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Família de coruja buraqueira é
atração no Ciase do Travessão

Uma família de corujas buraqueiras, cujo
nome científico é Athene
cunicularia, tem atraído
curiosos para uma área
próxima ao Centro Integrado de Ações Sociais e
Esportivas (Ciase) do Travessão, na região Sul de
Caraguatatuba.
Há um casal e cinco filhotes. A equipe da
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP) vai ao local
para colocar uma placa indicativa informando a presença das aves de forma a
ficarem protegidas contra
adultos e crianças curio-

sos que se aproximam para
ver mais de perto, porque
alguns deles acabam espantando os bichos ou até
mesmo sendo atacados
por eles.
No semestre passado, a Secretaria deu início ao projeto ‘Toca das
Corujas’ com a instalação
de placas nos locais onde
elas buscam abrigos, a
partir da ideia de alguns
munícipes que construíram uma pequena casinha
na Avenida da Praia, no
Centro de Caraguatatuba.
De acordo com
Reinaldo Gomes Dias dos
Santos, chefe de Meio
Ambiente, já são cerca de
15 pontos identificados na
cidade, no Camaroeiro, no
Centro, Cocanha, Massaguaçu, Porto Novo, entre
outros. “A iniciativa visa
a preservação dessas aves,

até mesmo de animais que abril. Botam, em média,
são predadores naturais de 6 a 11 ovos; o númecomo cachorros”.
ro mais comum é de 7 a
9 ovos. A incubação dura
O mesmo ocorre de 28 a 30 dias.
no Pontal Santamarina
Elas são animais
onde um morador fez um
abrigo sobre a toca das silvestres protegidos pelo
corujas e elas artigo 29 da Lei n° 9.605
podem ser vis- de Crimes Ambientais.
tas quase que Esse artigo define que
d i a r i a m e n t e “matar, perseguir, caçar,
no telhado do apanhar, utilizar espéciabrigo.
mes da fauna silvestre,
nativos ou em rota miA coru- gratória, sem a devida
ja-buraqueira permissão, licença ou
recebe
esse autorização da autoridanome por cavar buracos de competente é crime
no solo. Ela vive cerca sujeito a detenção de seis
de 9 anos, a reprodução meses a um ano, além de
começa entre março ou multa”.

Noroeste
Noroeste News
News

HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

• Por que o português coloca pastel
dentro do leite?
— Porque ouviu dizer que é melhor
o leite pastelrizado.

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04
Pode surgir um dinheiro extra. Organize seu
tempo e não deixe a união em segundo plano. No amor,
busque estabilidade e segurança. Nº da Sorte 02.

Pensamento da Semana:

“Tudo o que peço aos
políticos é que se
contentem em mudar
o mundo sem começar
por mudar a verdade.”
Jean Paulhan

Portugal e seus motivos
• Por que o carro elétrico não deu
certo em Portugal?
— Porque nos primeiros cem metros a tomada soltava.

• Por que o Joaquim não molha a cabeça antes de passar o xampu?
— Porque ele usa xampu para cabelo seco.

Touro - 21/04 à 20/05

• Por que o português leva garfo e
faca quando dirige em São Paulo?
— Porque tem dia em que ele entra
• Por que os portugueses não usam
no rodízio.
queijo ralado no macarrão parafuso?
— Porque farinha de rosca combina
mais.
• Por que o português levou uma escada para o restaurante?
— Pra comer peixe na telha.
• Qual a diferença do vinho português para os outros vinhos europeus?
— No fundo da garrafa vem escrito:
A rolha é do outro lado.
• Por que o português não pega ônibus?
— Porque está escrito: Mantenha
distância.
• Um clube pegou fogo em Portugal.
Morreram todos carbonizados. Sabe
por quê?
— Não deixaram os bombeiros en• Por que o português não toma ba- trarem, porque eles não eram sócios.
nho na primavera e no outono?
— Porque no chuveiro dele só tem a
chave Inverno/Verão.

• Por que o Manuel guarda uma garrafa vazia na geladeira?
— Porque sempre aparece na casa • Por que os portugueses deixam a
dele alguém que não bebe nada.
televisão ligada o dia inteiro nos fins
de semana?
— Para, quando for segunda-feira,
eles assistirem à Tela Quente.

• Por que o português, cada vez que
compra uma caixa de leite, abre-a ali
mesmo, no mercado?
— Porque na caixa está escrito:
Abra aqui.

• Por que o português sempre deixa o celular em cima da máquina de
lavar?
— Para não ficar fora da área de ser• Por que os portugueses não fe- viço.
cham a porta quando vão ao banheiro?
— Para não olharem pelo buraco da
fechadura.
• Por que o português assiste comé• Por que o banco 24 horas não deu
dia na última cadeira do cinema?
certo em Portugal?
— Porque quem ri por último, ri me— Porque dava 23:30h, e já tinha
lhor.
uma fila enorme.

• Por que o Manuel só usa roupa
molhada?
— Porque na etiqueta vem escrito:
lave antes de usar.

Admita seus erros e tire proveito das dificuldades. Procure cuidar melhor da sua aparência caso precise
se apresentar em público. Aguarde o melhor momento para
agir no amor. Nº da Sorte 21.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Pense muito bem antes de se envolver em
confusão e encare a possibilidade de realizar algumas
transformações na vida. Os assuntos domésticos vão estar
em alta. Nº da sorte 03.

Câncer - 21/06 à 21/07

Nesta semana tudo indica que o foco de suas
atenções estará direcionado ao ambiente doméstico. Tente
se dedicar às atividades que requeiram mais atenção. Nº
da Sorte 06.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08
No campo afetivo, suas expectativas estão
muito elevadas. Não fuja da realidade! As questões afetivas
exigem bom-senso. Nº da Sorte 08.

Virgem - 23/08 à 22/09

Conflitos vão rondar seu lar. Na paixão, mostre
sua sensualidade e curta seu amado. Esclareça mal entendido a dois. Nº da Sorte 11.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Dê um pouco mais de atenção ao seu corpo e
seu bem-estar. No amor, aventuras passageiras não terão
vez. Nº da Sorte 04.

Escorpião-23/10 à 21/11

Curta o final de semana ao lado das pessoas
que mais ama, mas não tente impor as suas vontades. No
romance aposte no diálogo. Nº da sorte 10.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

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 05.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Não brinque com a sorte agora. É hora de se
posicionar nas coisas do coração. Algo em quem acreditava
pode desmoronar. Voce vai poder contar com os amigos.
Nº da Sorte 02.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Prazer: esta é a palavra que vai nortear o seu
final de semana, seja no campo profissional ou na área
afetiva. A paixão vai dar o tempero que andava faltando à
sua vida. Nº da Sorte 16.

Peixes - 20/02 à 20/03

Não faltará emoção num encontro com alguns
amigos do passado. Evite brigas. Cuidado ao criticar o
pessoal de casa e controle a mania de falar sem pensar.
Nº da Sorte 28.

Noroeste News - Classificados

Estudantes prestigiam exposição
de Sergio Fernandes (Mola) na Escola
Cynthia Cliquet
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Estudantes da Escola Municipal Prof.ª Cynthia
Cliquet Luciano, localizada
na Enseada, Costa Norte,
prestigiaram a nova exposição “Sobrevoos”, do artista
Sérgio Fernandes, popularmente conhecido como
Mola, que foi inaugurada
nesta terça-feira (10).
Após recepção da
equipe gestora e um vídeo
de apresentação do pintor,
os alunos foram levados a
galeria e puderam conferir
as 12 telas que retratam o
canal de São Sebastião visto
do alto.
Curiosamente, sem
nunca sobrevoar a região,
os trabalhos de Mola retratam paisagens aéreas. O
artista usa sua imaginação e
a memória de uma maneira
bem precisa. “Faço essas
telas porque gosto; é o que

sei fazer e pinto com amor”,
declarou.
Para a estudante
Williany Nunes Lira, 14,
poder receber as obras de
um artista local em sua escola é valorizar a cultural da
região. “É importante tanto
pro pessoal da escola como
pra quem tá lá fora, porque
a gente acha que na nossa
cidade não tem artistas, mas
aqui também tem; não precisamos ver só o pessoal de

fora, porque aqui também
tem”, afirmou
Serviço
Exposição: Sobrevoos;
Artista: Sérgio Fernandes
Cirino (Mola)
Local: Galeria Candido Portinari - Escola Municipal
Cynthia Cliquet Luciano:
Rua Castro Alves, nº 377,
Enseada
Período: 10/09 a 05/11/2019

EDITAL DE CITACÃO
Processo Digital n°: 1006629-90.2017.8.26.0126
Classe - Assunto: Procedimento Comum Cível - Usucapião Ordinária
Requerente: Antonio Nicochelli Filho
Prioridade Idoso
3ª Vara Cível 3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da ação de Usucapião,
PROCESSO N°1006629-90.2017.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa perante este Juízo os autos de USUCAPIÃO promovido por ANTONIO NICOCHELLI FILHO, Proc. N° 1006629-90.2017.8.26.0126, foi determinado a expedição do presente com a finalidade de
citá-los de todo conteúdo da inicial resumida: É legítimo possuidor por mais de 35 anos o exercício de posse física, mansa e pacífica, sem coação ou
oposição de quem quer que seja, sobre o imovel localizado nesta cidade, com frente para a Rua Dom Pedro da Silva, que assim se descreve: Iniciase a descrição deste perímetro no ponto 1, cravado em frente a Rua Dom Pedro da Silva, distante 36,60m do PI (ponto de interseção, formado pelos
alinhamentos da Rua Dom Pedro da Silva com a Rua ltamar Abubakir, caracterizado pelas coordenadas georreferenciadas ao sistema UTM. DATUM
Sirgas 2.000, N:73800 19.69 e E:455654.60; daí segue com os azimutes e distâncias adiante; do ponto 1 ao ponto 2, de coordenadas N:7380071.71
e E:455647.56, 352°17 38 e 52.50m; do ponto 2 ao ponto 3, de coordenadas N:7380078.51 e E:455686.98, 80°13 29 e 40:00m, do ponto 3 ao ponto
4, de coordenadas N:7380026.48 e E:455694.02, 172°17 38 e 52,50m, e do ponto 4 ao ponto 1, de coordenadas N:7380019.69 e E:455654.60,
260°13 29 e 40,00m, encerrando uma área de 2.100,m2 (dois mil e cem metros quadrados) confrontando do ponto 1 ao ponto 2, Rua Dom Pedro da
Silva; do ponto 2 ao ponto 3, com a Alameda Fernando de Melo Viana; do ponto 3 ao ponto 4, com os lotes 11, 10, 9 e 8 da Quadra 55 do loteamento
Jardim Brasil; e do ponto 4 ao ponto 1, com o lote 18 da Quadra 55 do Loteamento Jardim Brasil. ID. 07.150.024, estando em termos expediu-se o
Edital de citação dos interessados incertos e não sabidos e ad cautela, dos proprietários e confrontantes do imóvel usucapiendo senhores SAMIRA
ELIAS MOREIRA LEITE, brasileira, viúva, portadora do RG N° 736.361-SSP/SP, CPF N° 064.979.4138-97 com endereço datado de 24/09/1993,
Matricula n° 39.869 no Registro de Imóveis de Caraguatatuba; MARIA APARECIDA MOREIRA CALASSETE, brasileira, casada, doméstica, residente na capital, sem qualificação e endereço conforme consta da transcrição 3,018, Averbação n° 324 datada de 13/06/1955 Registro de Imóveis
de São Sebastião; RODOLPHO BARBORSICK, brasileiro, solteiro, maior, do comércio domiciliado na capital do Estado, sem endereço constante
na transcrição n° 3.108 datada de 30/05/1964; MARIA DE LOURDES MOREIRA DO VALE, brasileira, solteira, industriaria, domiciliada na Capital
do Estado, sem endereço constante na transcrição n° 3.108, averbação n° 594 do Registro de lmóveis de São Sebastião; JACINTO MASAHASU
SAWAGUCHI, brasileiro, do comércio, RG N° 5.118.723-SSP/SP inscrito no CPF/MF N° 515,882,778-87, matricula n° 32932 datado de 07/agosto/
1987, não cadastrado na Prefeitura de Caraguatatuba, residente e domiciliado na Rua Angical, n° 131, CEP-03446-050, Vila Carrão, em São Paulo;
ANTONIO DE PADUA MOREIRA SALES, brasileiro, solteiro, bancário, residente na capital do Estado de S50 Paulo, sem endereeo constante na
Transcrieio n° 3018, averbaeao n° 595, datada de: 16 de julho de 1957 do Registro de Iméveis de São Sebastião; EDMILSON FERREIRA, aposentado, portador do RG N° 13.248433-X-SSP/SP e do CPF N° 023.446.498-40, residente e domiciliado na Rua Espirito Santo do Dourado, n° 266 São
Miguel Paulista em São Paulo Capital. Matricula n° 39.901 Registro de Imóveis de Caraguatatuba. ID- 07.150.016; CLAUDIO JOSÉ NASCIMENTO,
brasileiro, aposentado portador do RG N° 2.123.663-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob N° 117.816.968-53, residente e domiciliado na Rua Almadina,
n° 299 ltaquera, CEP- 08215-440, São Paulo capital. ID-07.170.015; LIBERO SEVERIN, italiano, casado, tomeiro mecânico, residente ern Sio Paulo,
sem endereço conforme averbação n° 669 da transcrição 2779 do R. Imóveis São Sebastião, aquisição por instrumento particular datado de 10 de
janeiro de 1958, todos os citados ad cautela em razão das dadas das aquisições constantes dos registros mencionados e alguns sem endereços e
sem qualificações registradas que possam ser localizados, com o prazo de 30 trinta dias, para querendo, contestarem a ação no prazo de 15 dias,
sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos narrados nos termos dos artigos 344 e 246 do CPC. Assim, pelo presente edital,
que vai publicado no Diário Oficial e afixado na forma da Lei, ficam os interessados ausentes, incertos, desconhecidos e não sabidos devidamente
citados, nos termos da ação, para que no futuro não aleguem ignorância ou erro. 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 sera 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 23 de julho de 2019.

chácara
Alugo casa grande 2 VD
qtos/ coz. ampla/ banh/ 2.600m²/ pomar/ casa/
rancho 70m²/ parte mugar/ sala ampla/ Jardim rada e total cercada/ Pegdas Colonias/ Pegoreli/ orelly/ R$ 300 mil c/ propr/
99635-6599
R$ 300,00/ 98196-2408

Jd. Golfinho vd casa
R$ 280 mil/ 3 dor. (s/1 st)
sl/ coz/ wc/ casa fundos 1
dor/ coz/ wc/ gar/ px pista/
rua calçada (12) 982166283

Alugo Kit R$ 690,00
c/ água/ luz/ iptu/ wi-fi/
Sky/ mobiliada p/1 pessoa s/animais/ s/criança/
Barranco Alto/ 992057829
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Paraibuna assina convênio com o Governo
do Estado para a construção do Portal Turístico

O prefeito de Paraibuna, Victor de Cássio Miranda (Vitão), acompanhado
da diretora municipal de Planejamento, Gestão e Turismo
– Marisol Gomes, estiveram
no Palácio dos Bandeirantes
– Sede do Governo do Estado, na manhã de quinta (05),
para a assinatura de Convênio do MIT (Município
de Interesse Turístico), em
cerimônia que contou com
a presença do governador
de São Paulo, João Dória,
dos secretários estaduais de
Desenvolvimento Regional
– Marco Vinholi, do Turismo – Vinicius Lummertz, e
demais autoridades.
Com o Convênio assinado, o município receberá
o valor de até 600 mil reais
destinados a construção do
Portal Turístico de Paraibuna, no trevo do Bairro Bela
Vista – principal entrada da
cidade com acesso no km 32
da Rodovia dos Tamoios. Os
recursos serão repassados
pela Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo, por

meio do Departamento
de Apoio ao
Desenvolvimento
dos
Municípios
Turísticos
(Dadetur).
P a raibuna
se
credenciou
a receber às verbas do MIT,
após ter obtido o certificado
de Município de Interesse
Turístico, conquistado em 30
de abril de 2018. Agora, uma
vez por ano a cidade receberá este recurso financeiro do
Governo do Estado, mas, o
Governo Municipal deixa
claro a população que os valores a serem repassados ao
município SÓ PODERÃO
SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA A
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PARAIBUNA,
não podendo ser utilizados
em outras áreas da administração pública municipal.
Segundo o prefeito
Vitão, o convênio firmado

com o Governo do Estado é
uma grande conquista para
o desenvolvimento turístico
do município. “Tenho certeza que esses recursos financeiros do MIT irão ajudar a
fomentar o turismo na nossa
cidade. Este é um grande legado que estamos deixando
para o nosso município, que
todo ano teremos recursos
para investir em turismo.
Parabéns a todos os paraibunenses”, ressalta.
Ainda de acordo com
o prefeito, “Por ser reconhecidamente um MIT Paraibuna se tornará ainda mais conhecida no cenário turístico
da Região Metropolitana do
Vale do Paraíba.

Jd. Capricórnio
R$ 90 mil/ R$ 50 mil
entr./ saldo parc/ Condomínio VD casa c/1
dorm/ sala/ coz/ wc/ gar.
(12) 98216-6283

VENDO

MINUTA DO EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião - Processo n.º 1001733-33.2019.8.26.0126 - 2ª Vara Cível.
O Doutor JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, da Comarca de Caraguatatuba, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como, seus cônjuges e/ou sucessores, que SUZANA
FERREIRA DO NASCIMENTO MENDES ajuizou Ação de Usucapião,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa
Rosa Paes, que assim se descreve: “Inicia-se no ponto 1, de coordenadas
N 7.379.942,341m e E 454.136,908m, localizado na divisa com a Área de
Rogério dos Santos Mendes (RG: 40.195.478-X/ CPF: 338.324.588-38),
no alinhamento da Travessa Rosa Paes; do ponto 1 segue numa linha reta
de 10,09m, com azimute de 344º 23’ 15”, confrontando com o alinhamento
da Travessa Rosa Paes, até atingir o ponto 2; deste ponto deflete à direita,
e segue numa linha reta de 26,25m, com azimute de 075º 41’ 17”, confrontando com a Área de Marcelo dos Santos Mendes (RG: 33.449.696-2/
CPF: 301.133.288-69), até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 10,12m, com azimute 166º 05’ 06”, confrontando com a Área de Cristiano dos Santos Mendes (RG: 40.195.154/
CPF: 341.198.628-01), até atingir o ponto 4; deste ponto deflete à direita, e
segue numa linha reta de 25,95m, com azimute 255º 45’ 40”, confrontando
com a Área de Rogério dos Santos Mendes (RG: 40.195.478-X/ CPF:
338.324.588-38), até atingir o ponto 1, início da presente descrição, perfazendo uma área total de 263,80m² (duzentos e sessenta e três metros
e oitenta decímetros quadrados)”, 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, a fluir após o
prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Caraguatatuba, 27 de
agosto de 2019.

TERRE-

NO em Paraibuna bairro
São Germano/ 765m²/ R$
30 mil (12) 99629-4745
aceito proposta

VD ótimo lote no Jardim
Britânia 50mts da praia
dctos OK/ R$ 220.000,00/
TT 99622-9797 zap

VD casa 2 dorm./
Martim de Sá/ dctos.
OK/ R$ 210.000,00/ TT
99622-9797 zap
Alugo Kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo
ou temporada/ Martin de
Sá (12) 98842-0002 e
(12) 99672-0020

12 de setembro de 2019

- 10
-- 10

Noroeste News - Classificados

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Barnabé de Assistência Social Educacional e Cultural convoca a Assembléia Geral Extraordinária
para a eleição da nova diretoria e conselho fiscal, para o próximo biênio
do dia 26/06/2019 a 26/09/2021, sendo a 1ª chamada as 20:00 hs e a 2ª
chamada as 20:15hs do dia 26/09/2019 na Rua Quatorze n º 222, bairro
Pontal Santa Marina Cep 11672-290 na cidade de Caraguatatuba-SP.
Caraguatatuba, 10 de setembro de 2019.
Francisca Sousa da Silva

Aluga-se 1 apartamentos de um
dormitório no bairro Pontal Santa Marina
próximo a pista. Sala conjugada, uma
suíte e banheiro com instalações para
máquina de lavar. Possue uma vaga de
garagem com controle remoto, antena
coletiva para TV digital, porteiro
eletrônico e Wi-Fi
Fone: 98114-0022 com proprietário

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0002386-62.2013.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo,Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que perante este Juízo se
processa a ação de Procedimento Comum Cível, requerida por CTEEP
– COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
em face de AIRTON JOSÉ SARAIVA GUEDES E DEMAIS OCUPANTES,
para fins de instituir faixa de servidão de passagem, mais especificamente
sob a faixa de servidão da linha de transmissão 138kv Taubaté – Paraibuna – Caraguatatuba, que já encontra-se em operação desde 1965, cuja
área é parte do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de
Caraguatatuba em matrícula sob nº 5.621. As partes transigiram amigavelmente para pagamento da quantia total de R$ 102.000,00(cento e dois mil
reais), sem prejuízo dos depósitos judiciais prévios efetuados pela autora.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 6 de
setembro de 2019.

A Apami – Associação de Proteção e Assistência a
Maternidade e a Infância no Período Neo Natal, entidade reconhecida de Utilidade Pública, inscrita no CNPJ 46.807.079.000168, convoca seus associados que estiverem habilitados de acordo com
Estatuto, para que se inscrevam até 30/09/2019 em sua sede, sito a Rua:
Sebastião mariano Nepomuceno, 167 – Centro – Caraguatatuba/SP, a
3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos au- compor chapa para concorrer à Nova Diretoria ao quadriênio 2020 a 2023.
tos da Ação de INVENTÁRIO, PROCESSO Nº 1006690-48.2017.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de
Atenciosamente
São Paulo, Dr. Gilberto Alaby Soubihe Filho, na forma da Lei, etc.
				
FAZ SABER a Antonio Maria Olímpio, RG. 18.045.078-5, Jorge Maria RiEliane Leandro da Costa Ferreira
beiro, RG. 28.038.246-7., João Maria Olímpio, RG. 30.500.117-6., Vicentina
Presidente
Maria Olímpia da Silva, RG. 23.807.490-0, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Luiza Maria Ribeiro Rodrigues, e Francisca Maria Olímpio., ajuizaram
ação de INVENTÁRIO, dos bens deixados por Ana Maria Pereira de Oliveira, alegando em síntese: A inventariada: Ana Maria Pereira de Oliveira,
brasileira, viúva, portadora do RG.25.679.776-6, inscrita no CPF sob n o n°
159.459.808.89, que em data de 27/06/2017, veio a falecer às 03:19 na Casa
de Saúde Stella Maris, em Caraguatatuba/SP. Afirmam que a inventariada
não deixou cônjuge sobrevivente, herdeiros ascendentes ou descendentes,
apenas os colaterais (irmãos de 2° grau e sobrinhos de (3° grau), os primeiros herdam por cabeça e os sobrinhos por estirpe) 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 14 de agosto de 2018.

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
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VENDO Ford
KA 2007/ vermelho/ doc ok/ R$
12.000,00
(12)
99748-3729

TATY – Baixinha, 24 anos,
completinha. Faço tudo c/
carinho, tudo que você
pedir. Aceito cartão.
98855-0061
PATRÍCIA MESTIÇA – 22 anos,
mulherão, baixinha, lábios
grandes, seios GG, bumbunzão.
Aceito cartão. Porto Novo. (12)
98855-0061/ (12) 98263-4313
LETICIA – Novinha, topo tudo,
safadinha. Adoro homens mais
velhos. Faço tudo com carinho.
Barranco Alto. (12) 99624-9354
/ (12) 98263-4313

NICOLI – Topa tudo - 19 anos
bonitinha de cara e boa de
bumbum grande. Completa. Faço
tudo c/ carinho. Porto Novo
(12) 99258-1789 / (12) 98855-0061
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