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Será que Dória é um ditador ou um idiota?
A exemplo do que vem aconte-

cendo com o governo federal, os Go-
vernadores do Rio de Janeiro, Crivela 
e de São Paulo Dória tem tido atitudes 
que afrontam as leis como nos casos 
de apreensão de livros na bienal do 
Rio de Janeiro e de livros escolares em 
São Paulo. Vale lembrar que em am-
bas as situações a pronta resposta do 
judiciário detonou essas atrocidades 
impostas por esses dois governantes. 

Esta semana uma nota da Fe-
deração Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital (FENAFISCO) é um novo 
alerta para as atitudes ilegais de Dória.

CARTA DE REPÚDIO DAS ENTI-
DADES MEMBROS DA FEDERA-
ÇÃO NACIONAL DO FISCO ES-

TADUAL E DISTRITAL
Como decorrência da conclusão 

do Processo SF 24329- 162415/2017 
que tramitou, originalmente, perante 
a Corregedoria da Fiscalização Tribu-
tária da Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento do Estado de São Paulo, 
o Diário Oficial do Poder Executivo 
trouxe publicação noticiando a puni-
ção de suspensão de 30 dias ao Agente 
Fiscal de Rendas Leandro Fioritta Ne-
ves Ferro.

A punição levada a efeito a di-
rigente sindical, justamente em razão 
de sua participação em ato promovido 
pelo sindicato, é absolutamente ilegal, 
descabida e despropositada, fruto da 
mais profunda e notória perseguição à 
liberdade de atuação sindical e denota 
o caráter autoritário daqueles que go-
vernam o Estado. E, vale dizer, não é 
exemplo único de perseguição do Go-
verno paulista àqueles que participam 

de atos, manifestações e mobilizações 
sindicais. Outros diretores da entidade 
e filiados também vêm sofrendo com 
a sanha persecutória da Administração 
estadual, que se furta ao diálogo com 
a carreira, mas promove processos dis-
ciplinares contra aqueles considerados 
“insurgentes”, visando, notadamente, 
enfraquecer as mobilizações e calar a 
entidade sindical e seus diretores.

As entidades signatárias da pre-
sente missiva, pertencentes ao quadro 
de filiados da Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital (FENAFIS-
CO), manifestam veemente REPÚDIO 
contra a punição aplicada ao dirigente 
sindical Leandro Fioritta Neves Ferro, 
mas, também, contra a postura atual 
do Governo do Estado de São Paulo, 
que age com desrespeito absoluto e 
contumaz aos princípios da Liberdade 
e Autonomia Sindical, insculpidos na 
Carta Magna, Constituição Estadual e 
garantido em Convenções Internacio-
nais das quais o Brasil é signatário.

Em momento histórico peculiar, 
em que o Estado brasileiro flerta com 
o autoritarismo, em que autoridades e 
homens públicos instigam, amiúde, o 
enfraquecimento de sólidas institui-
ções, em que direitos adquiridos são 
mitigados, o Estado de São Paulo, 
como de resto os demais entes fede-
rados, devem observar e salvaguardar 
a liberdade e atuação sindical, impor-
tante instrumento de equilíbrio social, 
capaz de ensejar o fortalecimento de 
nossa democracia.  

Espera-se a rápida reconside-
ração da absurda decisão de punição 
ao dirigente sindical, a fim de que lhe 
sejam restabelecidos todos os direitos, 

para que não seja necessá-
rio a busca da reparação 
judicial e para que as ora 
signatárias não tenham de 
representar o Estado de 
São Paulo junto a organis-
mos internacionais pela 
afronta e desrespeito às 
normas que garantem pro-
teção da atuação sindical e 
de seus dirigentes.

Sicredi leva jovens para intercâmbio 
na Alemanha e Holanda

Com visitas agendadas em instituições financeiras e educacionais, 
jovens líderes são estimulados a conhecer novas realidades
No início do mês, 

16 jovens líderes brasileiros 
embarcaram para a Europa 
com o objetivo de conhecer 
os modelos cooperativistas 
internacionais. A experiência 
é promovida pelo Sicredi no 
Programa Youth Leadership 
Journey, que visa dar aos jo-
vens a oportunidade de con-
viver com visões de mundo 
diferentes. Entre os dias 4 
e 12 de setembro, a comiti-
va passará pela Alemanha 
e pela Holanda, com uma 
programação que contempla 
palestras e visitas técnicas, 
além de encontros com jo-
vens líderes locais.

Entre as instituições 
que serão visitadas está a 
tradicional Academia Ger-
mânica de Cooperativas, em 
Montabaur, na região oeste 
da Alemanha, e o Rabobank, 
maior banco cooperativo da 
Europa, sediado em Utrecht, 
na Holanda. O intuito do pro-
grama é que, a partir da troca 
de experiências com colabo-
radores e associados de coo-
perativas internacionais, os 
membros dos comitês jovens 
do Sicredi retornem ao Brasil 
com novas perspectivas para 
ajudar a desenvolver as co-

munidades onde vivem.
Para o presiden-

te nacional do Sicredi e da 
Central Sicredi PR/SP/RJ, 
Manfred Alfonso Dasenbro-
ck, é a partir dessa troca de 
experiências que acontece o 
engajamento necessário para 
desenvolvimento das insti-
tuições financeiras coopera-
tivas. “Somos inclusivos e 
democráticos, pois damos a 
oportunidade aos nossos as-
sociados de participarem de 
forma efetiva da gestão de 
nossas cooperativas. E essa 
incursão na Europa também 
tem como intuito propiciar 
um crescimento pessoal e 
profissional em ritmo acele-
rado para que eles se sintam 
cada vez mais parte desse 
movimento”, afirma Dasen-
brock, que também é mem-
bro da diretoria do Conselho 
Mundial das Cooperativas de 
Crédito (Woccu, na sigla em 
inglês).

Para o gerente de De-
senvolvimento do Cooperati-
vismo da Central Sicredi PR/
SP/RJ, André Alves de Assis, 
que coordena a expedição, a 
iniciativa é de suma impor-
tância para todos. “Os jovens 
conseguirão ter uma perspec-

tiva diferente, entendendo a 
força do cooperativismo de 
crédito na Holanda e Alema-
nha, tornando-os ainda mais 
engajados em suas coopera-
tivas no Brasil”, conclui.
 

Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma institui-
ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-
mento dos seus associados e 
com o desenvolvimento das 
regiões onde atua. O modelo 
de gestão do Sicredi valori-
za a participação dos mais 
de 4 milhões de associados, 
os quais exercem papel de 
donos do negócio. Com pre-
sença nacional, o Sicredi está 
em 22 estados* e no Distrito 
Federal, com mais de 1.700 
agências, e oferece mais 
de 300 produtos e serviços 
financeiros (www.sicredi.
com.br).
 *Acre, Alagoas, Bahia, Ce-
ará, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo, Sergipe e Tocan-
tins.

Caraguatatuba forma mais 639 alunos 
no PROERD no 2º trimestre de 2019 
Terminou quinta-feira 

(05/09), o ciclo de formatu-
ras do PROERD – Programa 
Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência, 2º 
trimestre de 2019. Alunos de 
oito unidades escolares de 
Caraguatatuba participaram 
do programa neste período. 
Ao todo foram 639 alunos 
do 5º ano do ensino funda-
mental, com idade entre 9 e 
10 anos. As cerimônias acon-
teceram entre os dias 26 de 
agosto a 05 de setembro.

O programa é uma 
parceria entre a Polícia Mili-
tar e a Prefeitura de Caragua-
tatuba, através da Secretaria 
de Educação, e tem como 
objetivo ensinar estratégias 
de resistência e de tomada 

de decisão, que ajudem os 
estudantes a desenvolver ha-
bilidades que os permitam 
realizar escolhas seguras, 
responsáveis e saudáveis. 

O programa trabalha 
ainda questões de civismo, 
cidadania e valores huma-
nos.

Participaram das ce-
rimônias as equipes gestoras 
das unidades escolares, supervi-
sores de ensino, representantes 
da secretaria municipal de educa-
ção, representantes do Legislati-
vo Municipal e da 2ª Cia do 20º 
Batalhão de Polícia Militar do In-
terior “Coronel Edgard Armond”.
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História de superação de Geraldo 

Rufino marca lançamento da 2ª edição 
do Empreenda Caraguatatuba

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba promove o 
“Empreenda Caraguatatuba 
2019” entre os dias 18 e 22 
de setembro, das 14h às 21h, 
na Praça da Cultura, no Cen-
tro. 

O lançamento do 
maior evento de empreen-
dedorismo do Litoral Norte 
foi marcado pela palestra 
“Quais São Seus Valores?”, 
com empresário e escritor, 
Geraldo Rufino, proprietá-
rio da JR Diesel, líder em 
reciclagem de caminhões na 
América Latina. 

Coordenado pela Se-
cretaria de Planejamento 
Estratégico e Desenvolvi-
mento, o 2º Empreenda Ca-
raguatatuba reúne mais de 
110 expositores de diversos 
ramos da cidade e da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte (RM/
Vale) e nove estabelecimen-
tos na praça de alimentação, 
incluindo três ocupantes de 
espaços sorteados entre par-
ticipantes do 14º Caraguá a 
Gosto, em uma aérea coberta 
de 4.950 m². 

Além dos exposito-
res, o lançamento contou 
com a participação do pre-
feito Aguilar Junior; do vice-
-prefeito e secretário de Mo-
bilidade Urbana e Proteção 
ao Cidadão, Campos Junior; 
da presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade de Ca-
raguatatuba, Samara Aguilar; 
do secretário de Planejamen-
to Estratégico e Desenvolvi-
mento, e de Administração; 
Pedro Ivo de Sousa Tau; do 
gerente regional do Sebrae/
SP, Jardel José Busarello; 
do gestor do Posto do Se-
brae aqui de Caraguatatuba 
e do Litoral Norte, Eduardo 
Hilário; do diretor-geral do 
Parque Tecnológico, Marco 
Antonio Raupp; do presiden-
te da Associação Comercial 
e Empresarial de Caragua-
tatuba (ACE), Sávio Luiz 

dos Santos; do presidente 
da Associação de Hotéis e 
Pousadas de Caraguatatuba 
(AHP), Thiago Fabrette; e 
dos vereadores Renato Leite 
Carrijo de Aguilar e Aguinal-
do Pereira da Silva Santos; e 
de diversos secretários muni-
cipais. 

De acordo com o 
prefeito Aguilar Junior, o 2º 
Empreenda Caraguatatuba é 
a chance dos empresários da 
região se fortalecerem. “É o 
segundo ano desse evento, 
que reúne os melhores em-
preendedores da cidade e da 
nossa região para trocarem 
ideias e fomentar negócios”, 
disse. 

Aguilar Junior apro-
veitou para falar um pouco 
sobre sua trajetória empresa-
rial. “Como surgiu essa von-
tade minha de empreender? 
Em 2009, quando eu e meu 
irmão (Tato Aguilar) abri-
mos a nossa loja de material 
de construção, fiquei como 
presidente da rede associa-
tivista da qual a Zelar fazia 
parte, por dois anos. E com 
toda essa vontade de empre-
ender, eu disse: ‘Enquanto 
prefeito, eu posso fazer a di-
ferença. Nós podemos ter um 
comércio forte e uma cidade 
próspera, fazendo parcerias’, 
recordou. “É isso que busco 
diariamente. Aí, lançamos o 
Empreenda Caraguatatuba 
2018, com 71 estandes do 
comércio local, sete espaços 
de alimentação, rodadas de 
negócios e naquele momen-

to, tivemos 10 mil visitantes. 
Poderíamos até ter tido mais 
visitantes, mas tivemos o fe-
chamento da serra (Rodovia 
dos Tamoios), por três ou 
quatro dias. Mesmo assim, 
o evento foi um sucesso”, 
comemorou. “Também cito 
dois ‘cases’ de sucesso: Tio 
Coxinha e Açaí Mix JCR, 
desde o Empreenda 2018, 
vocês estão voltados para o 
mundo vendendo franquias. 
O mundo está conhecendo 
essas duas empresas genui-
namente de Caraguatatuba” 
reforçou. 

O prefeito também 
expôs dados que represen-
tam o crescimento do Em-
preenda Caraguatatuba. “E 
esse ano teremos 119 estan-
des, abrimos para empresas 
da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte; teremos sinaliza-
ção bilíngue, cinco dias de 
evento em vez de quatro, 
três casas participantes do 
Caraguá a Gosto, na Praça 
de Alimentação, mais roda-
das de negócios, fraldário, 
happy hour, coleta seletiva e 
diversas palestras”, elencou. 
“Convido vocês a participar 
da minha palestra de aber-
tura na próxima quarta-feira 
(18/9), às 15h, na qual vamos 
falar de PMI (Procedimento 
de Manifestação de Interes-
se), concessões, aquário mu-
nicipal, táxiboat, Mirante do 
Camaroeiro, Morro de Santo 
Antônio, entre outras coisas. 
É uma grande oportunidade 
de conhecer nossos proje-
tos”, finalizou.

Massaguaçu recebe obras de construção 
de Praça do Idoso e um Ecoponto

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Obras Públicas, 
continua com as obras de 
construção da Praça do Idoso 
e de um Ecoponto no bairro 
Massaguaçu, Região Norte 
da cidade.

O local terá paisa-
gismo, arborização, bancos, 
playground, acessibilidade, 
iluminação, lixeiras, bicicle-
tários, mesa de jogos (damas 
e xadrez), além de aparelhos 
de ginástica para a Terceira 
Idade.

O bairro também ga-
nhará o primeiro Ecoponto 
da Região Norte. O espaço 
servirá para receber resíduos 
de construção civil (entulho 
– até 1m³ por entrega), mó-
veis, equipamentos domés-
ticos, sobras de poda, pneus 
(máximo de 4 unidades por 
entrega), material de Coleta 
Seletiva (papel, plástico, vi-
dro, metal), óleo de cozinha, 

resíduos eletrônicos, pilhas, 
baterias de equipamentos 
eletrônicos e madeiras.

O Ecoponto não rece-
berá lixo orgânico; animais 
mortos e lixo hospitalar, con-
taminantes e químicos. Volu-
mes acima de 1 metro cúbi-
co devem ser encaminhados 
para empresas recicladoras 
ou aterros privados licencia-
dos.

A coleta da maioria 
dos resíduos será diária, ga-
rantindo que o espaço esteja 
sempre limpo e organizado. 

O local possuirá guarita e 
controle de acesso, que im-
pedirá o descarte de mate-
riais ou de volumes diferen-
tes do permitido.

A instalação de Eco-
pontos faz parte do Plano de 
Resíduos Sólidos desenvol-
vido pela Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambiente.

O investimento das 
duas intervenções (Praça do 
Idoso e Ecoponto) chega a 
R$ 311 mil e estão localiza-
dos na esquina das Avenidas 
Antônio de Lucca e Três.

Caraguatatuba inaugura primeira 
cobertura e reforma da piscina do 

Centro Esportivo desde sua inauguração 
A única piscina se-

miolímpica (25mx12m) do 
Litoral Norte, no Centro 
Esportivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (Cemug), está 
com nova roupagem. Após 
ser inaugurada em 1983, ga-
nhou sua primeira cobertura 
e troca completa dos azulejos 
por pastilhas mais grossas e 
resistentes e novas raias e 
aquecedores, na atual admi-
nistração municipal.

O prefeito Aguilar 
Junior acompanhado do se-
cretário de Esportes, Flávio 
Nishyama Filho, do adjun-
to, Paulo Rogério Pimenta 
de Melo, e o secretário de 
Obras, Leandro Borella, fez 
a entrega oficial da reforma 
ao município, nesse domingo 
(8), cujo investimento foi de 
387 mil reais.

“Alegria de estar 
nessa reinauguração e ter a 
certeza que as obras vão me-
lhorar muito as condições de 
treino para nossos atletas e 
professores. A piscina do Ce-
mug é uma referência para 

Caraguatatuba. Queremos 
muito mais para o Centro Es-
portivo e a meta é implantar-
mos uma sala de fisiologia, 
academia de ginástica e nova 
iluminação”, afirmou Agui-
lar Junior.

O secretário de Es-
portes e Recreação, Flávio 
Nishyama, agradeceu ao pre-
feito e disse que a data ficará 
marcada na história da nata-
ção da cidade.

O coordenador geral 
das piscinas (Cemug, Ciase 
Travessão, Ciase Sumaré e 
Jetuba) e professor de nata-
ção há 34 anos, Juarez Salo-
ni, fez questão de ressaltar a 
importância das melhorias: 
“Desde a inauguração há 36 
anos, apenas reparos foram 
feitos na piscina semiolím-
pica. Essa reforma traz mais 
conforto e segurança para 
alunos e professores, além 
de proteção ao sol e chuva”. 

O colega João Flávio 
Alves de Godoi (João Ba-
duca), que também dá trei-
nos há 11 anos, no Cemug 

concorda: “Temos a maior e 
melhor equipe de maratona 
aquática do Brasil. Portanto, 
essa reforma foi mais do que 
merecida. Só temos a agra-
decer ao prefeito por reco-
nhecer o potencial desse es-
porte para a cidade e atender 
às necessidades dos nossos 
atletas. Além disso, essa re-
forma permitirá a expansão 
de horários e da quantidade 
de alunos atendidos”. 

Após a reinaugura-
ção, a Secretaria de Espor-
tes e Recreação promoveu 
o Festival Nado Livre, com 
a participação de alunos do 
Centro Esportivo, Ciase Su-
maré, Ciase Travessão e Je-
tuba, nas categorias Infantil, 
Adulto e PcD (pessoa com 
deficiência). A solenidade 
contou com a participação da 
banda marcial formada por 
alunos da Fanfarra Munici-
pal Comunidade Alaor de 
Caraguatatuba (Famcal) re-
gida por Marcos Silveira dos 
Santos e pelo maestro Jesus 
Salatiel.
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Homem que armazenava 
e compartilhava 

pornografia infantil é 
preso em Ubatuba

 A Polícia Civil de 
Ubatuba prendeu na terça-
-feira (10/09), um homem de 
49 anos, que armazenava e 
compartilhava materiais com 
pornografia infantil. A ação 
se deu após o cumprimento 
de um mandado de busca e 
apreensão na casa do indiví-
duo, que era investigado.
 Equipes do Setor de 
Investigações Gerais (SIG) 
e da Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) da cida-
de foram até a residência do 
suspeito, no bairro Estufa. O 
homem não estava no local 
e uma vizinha informou que 
ele estaria no trabalho.
 Os policiais foram 
até o estabelecimento onde o 
suspeito trabalha e pediu para 
que ele os acompanhassem 
até o imóvel onde mora. 
 Já dentro da casa, 
os agentes encontraram um 
computador ligado e questio-
naram o homem sobre a exis-
tência de materiais relativos à 
pedofilia. Ele respondeu que 
sim e mostrou à equipe onde 
estavam.
 Ao todo, foram 
apreendidos 400 CDs, 17 
DVDs, uma câmera, três 
pendrives, dois HDs, um mo-
nitor, quatro CPUs e um ce-
lular com os materiais, bem 

como uma porção de maco-
nha. Além disso, foi verifica-
do que o rapaz utilizava um 
programa para compartilhar o 
conteúdo envolvendo pedofi-
lia.

Homem é baleado em 
Ilhabela

 Um homem de 32 
anos foi baleado após uma 
discussão ocorrida em um 
bar, no bairro Itaquanduba, na 
madrugada de segunda-feira 
(09/09).
 Segundo informa-
ções, a vítima teria relatado 
que um homem chegou ao lo-
cal e deu início a uma discus-
são, saindo em seguida, pro-
metendo voltar. Quando saiu 
do estabelecimento, a vítima 
foi alvejada por disparos de 
arma de fogo que atingiram 
sua perna e abdômen. A Po-
lícia Militar foi acionada, e o 
homem foi socorrido e levado 
ao Hospital Mario Covas.

Homem é esfaqueado 
em assalto ocorrido em 

Caraguatatuba
 Um homem de 35 
anos foi assaltado, no bair-
ro Indaiá, na madrugada de 
quinta-feira (12/09).
 O criminoso tentou 
levar a bicicleta da vítima, 
que reagiu ao assalto e aca-
bou esfaqueada, sofrendo fe-
rimentos nos braços e mão. O 
homem foi socorrido, levado 

para o Hospital Stella Maris, 
e passa bem.

Quadrilha é presa por 
tráfico em Caraguatatuba

 Quatro indivíduos 
que faziam a contagem e di-
visão de entorpecentes, no 
final de semana, no bairro Ja-
raguarinho, acabaram presos 
por policiais da Força Tática 
da Polícia Militar.
 Com eles foram 
apreendidos: 520 pinos de 
cocaína, 120 embalagens a 
vácuo da mesma droga, 64 
pedras de crack, 54 porções 
de maconha, R$ 20, um rádio 
Ht e uma arma calibre 28.

Corpo é encontrado 
carbonizado em 

pousada de Ubatuba
 De acordo com in-
formações do proprietário do 
local, dois homens teriam se 
hospedado na noite de domin-
go (15/09), e segunda-feira 
(16/09), apenas um deles teria 
saído. 
 Funcionários do es-
tabelecimento, localizado no 
bairro Perequê-Açu, perce-
beram que o quarto onde os 
dois haviam se hospedado es-
tava em chamas e acionaram 
o Corpo de Bombeiros. Após 
as chamas serem contidas, o 
corpo do segundo homem foi 
encontrado carbonizado. A 
Polícia irá investigar.

Gracinha visita Unidade Básica de 
Saúde e Creche na Armação

A prefeita de Ilha-
bela, Maria das Graças 
Ferreira dos Santos Souza, 
a Gracinha, visitou na ma-
nhã desta segunda-feira 
(16), a obra da constru-
ção da nova Unidade Bá-
sica de Saúde “Vereador 
Evaristo Nascimento”, no 
bairro Ponta Azeda, o pré-
dio da atual UBS, no bair-
ro Armação, e a creche do 
bairro. 

Na obra, a prefeita 
se informou sobre o anda-
mento dos trabalhos, que 
têm o objetivo de atender 
a comunidade do bairro da 
Armação e outros da re-
gião norte do arquipélago. 
O novo prédio, com um 
projeto arrojado, contará 
com acessibilidade e pro-
porcionará à população 
o atendimento médico e 
odontológico necessário 
à toda faixa etária, uma 
vez que terá consultórios 
para acolhimento dos 
pacientes, atendimento 
odontológico, salas de 
vacinação, de curativos, 
de observação e proce-
dimentos, esterilização, 
expurgo, reunião e de ge-

rência, além de farmácia, 
vestiários para os funcio-
nários, copa, refeitório, 
lavanderia, administração, 
recepção e amplo estacio-
namento.

O secretário de 
Saúde, Alberto Orro, afir-
mou que a unidade a ser 
construída representará 
mais uma obra que permi-
tirá a ampliação e melho-
ria dos serviços de saúde 
na região norte.

Sobre a obra da 
nova UBS, a prefeita 
Gracinha lembrou que 
o investimento faz parte 
de iniciativas voltadas ao 

atendimento do norte da 
ilha. “Essa unidade é mui-
to importante para o nosso 
município, principalmen-
te para esta região, pois 
trará conforto e moderni-
dade aos atendimentos da 
população. Estamos le-
vando novos recursos aos 
moradores dos bairros”.

Após conversar 
com funcionários da 
UBS, a prefeita esteve na 
Creche “Maria Leonor 
Fazzini” e depois obser-
vou a obra de ampliação 
da Escola Leonardo Rea-
le.

As visitas foram 
realizadas na companhia 
dos secretários de Saúde, 
Alberto Orro, Gustavo 
Barboni (Adjunto), secre-
tário de Esporte e Lazer, 
José Roberto de Jesus, o 
Beto de Mazinho, da pre-
sidente do Fundo Social, 
Mônica Gomes e do vere-
ador Gabriel Rocha.
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Aconteceu a cerimônia de posse da nova 
Diretoria do Lions Club Caraguatatuba, e a nova 

presidenta é a Ana Maria Gelezauskas Joma. 
Sucesso para nova Diretoria! 

Irmãos do Veleiro Katoosh visitam 
Ubatuba e recarregam as energias

“Pois bem, cheguei, 
quero ficar bem à vontade 
(...) navegar eu quero“.  A 
frase é de uma das músicas 
mais famosas do saudoso 
cantor e compositor Tim 
Maia, mas ela se encaixa 
quando se trata da história da 
vida dos meninos que decidi-
ram dar a volta ao mundo a 
bordo do Veleiro Katoosh.

Neto e Lucas ganha-
ram espaço na mídia quando 
partiram para a viagem, mas, 
mais ainda, quando ficaram 
alguns dias à deriva após um 
pequeno incidente com uma 
baleia, na região da Polinésia 
Francesa, que afetou direta-
mente o leme da embarca-
ção e, devido a prazos para 
conserto e tempo de perma-
nência, obrigaram os irmãos 
a retornarem ao Brasil para 
entrar com a solicitação de 
um novo visto em território 
francês (o Katoosh está, atu-
almente, no Taiti).

Enquanto as provi-
dências burocráticas estão 
sendo tomadas, eles aprovei-
taram para voltar a Ubatuba, 

matar a saudade 
dos pais (mes-
mo já tendo 
dois encontros 
após o início 
da viagem), de 
casa, da rotina 
e descansar um 
pouco – afi-
nal, parece só 
diversão, mas 
essa viagem dá 
muito trabalho. 
“Não é uma ro-
tina pacata”, eles garantem.

“Estávamos com sau-
dade de tudo na real, não só 
da família, mas de casa, de 
tomar um banho quente, da 
comida, de poder falar em 
português, dos amigos, de 
tomar açaí, das frutas (que 
são muito caras lá fora)...No 
barco, queira ou não, é uma 
preocupação diária. Você 
dorme, mas está sempre aler-
ta para ver se não vai entrar 
um vento ou acontecer algo. 
Aqui o telhado não vai sair 
voando”, elencaram.

Os dois contaram que 
tudo exige muita atenção, 

principalmente, o planeja-
mento. “A gente não sabe 
por onde a gente vai passar. 
Temos uma ideia geral. Por 
exemplo, sabíamos que ía-
mos passar pelo Caribe, mas 
são muitas ilhas.... É impos-
sível saber exatamente onde 
você vai parar”, explicou 
Neto.

Além disso, o barco 
demanda manutenção cons-
tante e reformá-lo foi o pri-
meiro grande desafio, mas 
que, sem dúvidas, forneceu 
a eles a bagagem necessária 
para conseguir fazer qual-
quer reparo.

Escola Cynthia Cliquet Luciano vence 
Jogos Interescolares 2019

A Escola Cynthia 
Cliquet Luciano, do bairro 
da Enseada, na Costa Norte 
do município, foi a vencedo-
ra dos Jogos Interescolares 
2019, promovido pela Pre-
feitura de São Sebastião, por 
meio das secretarias da Edu-
cação (SEDUC) e de Espor-
tes (SEESP). 

A unidade escolar en-
cerrou a disputa nesta sexta-
-feira (13) com 78 pontos, 
seguida das escolas Profes-
sora Patrícia Viviani Santa-
na, da Topolândia, com 61 
pontos; e Henrique Botelho, 
da Vila Amélia, com 57.

Durante o dia, alunos 
das dez unidades de ensino 
fundamental II participaram 
de disputas de atletismo de 
100 metros, 200 metros, ar-
remesso de peso, salto em 
distância e revezamento 4 x 
100 metros.

Para a aluna da Esco-
la Cynthia Cliquet, Ana Be-
atriz de Souza Henrique, foi 
uma sensação incrível parti-
cipar dos Jogos. “Vou sem-
pre guardar na memória essa 

competição. Foi incrível ga-
nhar e acho que deixei minha 
marca na escola. Ser Cynthia 
é um orgulho, foi uma sensa-
ção muito boa ter participado 
das disputas”, contou. 

Olívia Santos Silva, 
da Escola Patrícia Viviani, 
ficou emocionada com a 
colocação. “Para nós é mui-
to importante ter ficado em 
segundo lugar, treinamos 
muito. Para mim, particular-
mente, foi difícil porque par-
ticipei estando doente. Já es-
tamos esperando por 2020”, 

destacou. 
De acordo com a SE-

DUC, o principal objetivo 
da competição é mobilizar 
a comunidade estudantil, in-
centivar a prática esportiva e 
estimular o espírito de equi-
pe e a confraternização.

Ao todo, mais de 
1.300 alunos participaram de 
mais de 200 disputas entre 
modalidades de futsal, tênis 
de mesa, basquete de trio, 
queimada, damas, xadrez, 
natação e atletismo.
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Caraguatatuba oferece prêmio para 
empresas com ações voltadas a 

idosos e pessoas com deficiência 
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba, por meio da 
Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso (Sepedi), segue 
com inscrições abertas para 
o concurso “Empresa Inclu-
siva”, que fomenta ações de 
acessibilidade e empregabi-
lidade de pessoas com defi-
ciência e idosas no mercado 
de trabalho.

Podem participar es-
tabelecimentos de comércio 
e serviços de Caraguatatuba 
nas seguintes categorias: mi-
croempresa (até nove funcio-
nários); pequeno porte (10 a 
49 funcionários); médio por-
te (50 a 99 funcionários); e 
grande porte (acima de 99 
funcionários).

O 1º lugar nas cate-
gorias grande e médio porte 
receberá R$ 10 mil e troféu. 
O 1º lugar nas categorias pe-
quena e microempresa rece-
berá R$ 8 mil e troféu. O selo 
poderá ser utilizado nas vei-
culações publicitárias para 
promover serviços e produ-
tos da empresa. Os vencedo-
res também terão publicida-
de nos eventos da Prefeitura 

de Caraguatatuba.

As inscrições seguem 
até o dia 30 de setembro e 
devem ser realizadas na Se-
pedi, na Avenida Jorge Bu-
rihan, 10, no Jardim Jaquei-
ra, próximo da Rodoviária, 
de segunda à sexta-feira, das 
9h às 16h30.

As empresas terão 
acompanhamento e orienta-
ção técnica gratuita, ofereci-
da por profissionais da Pre-
feitura. A premiação ocorrerá 
no dia 3 de dezembro, data 
em que se comemora o “Dia 
Internacional da Pessoa com 
Deficiência”.

Critérios – As em-
presas participantes serão 
avaliadas por uma comissão 
julgadora, formada por pro-
fissionais interdisciplinares 
que já desenvolvem trabalhos 
na área de inclusão e acessi-

bilidade. Serão julgados dois 
critérios: Empregabilidade e 
Acessibilidade.

Na primeira área serão 
analisados os seguintes itens: 
contratação e tempo de ser-
viço; condições de trabalho; 
quantidade de pessoas com 
deficiência e idosos; tipos 
e graus de deficiências; va-
riação de idade; capacitação 
referente à atividade e função 
profissional; sensibilização 
com a equipe de trabalho e 
valorização.

Na outra área as ques-
tões de atendimento prioritá-
rio; estacionamento ou área 
de embarque e desembarque; 
calçada e entrada do estabe-
lecimento; circulação; am-
bientes; mobiliário interno; 
sanitários; sistema de comu-
nicação e sinalização; e tec-
nologia assistiva empregada.

Cine-debate do IFSP Caraguatatuba 
analisa série sobre ditadura teocrática 

fundamentalista no próximo sábado (21) 
O projeto 

Cine-Debate do 
Instituto Fede-
ral de Educação, 
Ciência e Tec-
nologia de São 
Paulo – Campus 
Caraguatatuba 
exibe no próxi-
mo sábado (21), às 10h, 
a série americana “The 
Handmaid’s Tale” ou “O 
Conto da Aia”.

A série aborda uma 
distopia no futuro na qual 
as pessoas vivem em uma 
ditadura teocrática funda-
mentalista extremamente 
machista e misógina.

Ao final da exibi-
ção haverá debate sobre 
vários aspectos: educacio-
nais, históricos, artísticos, 
filosóficos, éticos, políti-
cos, comportamentais, hu-
manos, científicos, econô-
micos, etc.

As atividades des-
se projeto são gratuitas 

e abertas a todos os inte-
ressados. O seu objetivo é 
cultural e educacional.

Serviço
Cine-debate: Auditório 
do IFSP (Instituto Federal 
de São Paulo) – Campus 
Caraguatatuba – Avenida 
Bahia, 1.739, bairro In-
daiá.
Whatsapp (12)99786-
6312

Biometria da Justiça Eleitoral prioriza 
eleitores da região central de Caraguã 

Os eleitores dos 
bairros Califórnia, Benfica, 
Centro, Sumaré, Ipiranga, 
Jardim Forest e Prainha 
têm prioridade no cadastro 
da identificação biométrica 
até o dia 30 de setembro. Os 
moradores precisam compa-
recer ao Cartório Eleitoral 
de Caraguatatuba de segun-
da à sexta-feira, das 11h às 
18h, no bairro do Sumaré, 
munidos do documento de 
identidade original, título 
de eleitor (se tiver) e um 
comprovante de residência 
(emitido, no máximo, há 
três meses).

É necessário realizar 
a biometria para evitar o 
cancelamento do título elei-
toral e perder uma série de 
direitos e benefícios como: 
tomar posse em concurso 
público, obter passaporte ou 
CPF, renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino 
oficial, obter empréstimos 

em estabelecimentos de cré-
dito mantidos pelo governo, 
participar de concorrência 
pública (licitações) e prati-
car qualquer ato que exija 
quitação do serviço militar 
ou imposto de renda.

Desde fevereiro, o 
Cartório Eleitoral de Ca-
raguatatuba convoca os 
moradores dos bairros para 
realizar a identificação 
biométrica em datas pré-
-estabelecidas para cada 
comunidade. Carros de sons 
percorrem os bairros avi-
sando sobre os dias agenda-
dos para os eleitores.

Atualmente, Cara-
guatatuba possui 94.032 
eleitores e até o momento 

69.603 (74,02% do eleito-
rado) pessoas com idade 
para votar fizeram o cadas-
tro biométrico. Além disso, 
quem não executar o proce-
dimento não poderá votar 
nas próximas eleições.

A identificação bio-
métrica envolve a coleta 
das impressões digitais dos 
10 dedos, fotografia e assi-
natura digitalizada de cada 
pessoa, além da atualização 
dos dados constantes no ca-
dastro.

O Cartório Eleitoral 
fica na Avenida Brasil, 775, 
no Sumaré (próximo ao 
Fórum de Caraguatatuba). 
Mais informações pelo tele-
fone (12) 3882-1398.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Envelhecer é 
conhecer uma nova 

dor a cada dia!”
Cesar Jumana

Um casal vinha por uma estrada do in-
terior, sem dizer uma palavra. Na dis-
cussão anterior houve problemas, e 
nenhum dos dois queria dar o braço a 
torcer. Ao passarem por uma quinta em 
que havia mulas e porcos, o marido per-
guntou, sarcástico:
— Parentes teus?
— Sim: cunhados e sogra. 

Usuário arrependido
Prezado Técnico, Há um ano e meio 
troquei o programa [Noiva 1.0] pelo [Es-
posa 1.0] e verifiquei que o programa 
gerou um aplicativo inesperado chama-
do [Bebê.exe], que ocupa muito espaço 
no HD. Por outro lado, o [Esposa 1.0] se 
auto-instala em todos os outros progra-
mas, e é carregado automaticamente 
assim que eu abro qualquer aplicativo. 
Aplicativos como [Cerveja_Com_A_Tur-
ma 0.3], [Noite_De_Farra 2.5] ou [Do-
mingo_De_Futebol 2.8] não funcionam 
mais, e o sistema trava assim que eu 
tento carregá-los novamente. Além dis-
so, de tempos em tempos um executá-
vel oculto [vírus] chamado [Sogra 1.0] 
aparece, encerrando abruptamente a 
execução de um comando. Não consi-
go desinstalar este programa. Também 
não consigo diminuir o espaço ocupado 
pelo [Esposa 1.0] quando estou rodando 
meus aplicativos preferidos. 

Eu gostaria de voltar ao programa 
que eu usava antes, o [Noiva 1.0], 
mas o comando [Uninstall.exe] não 
funciona adequadamente. Poderia 
ajudar-me? Por favor!Ass: Usuário 
arrependido.*Resposta do suporte téc-
nico Prezado usuário, Sua queixa é 

muito comum entre os usuários, mas 
é devido, na maioria das vezes, a um 
erro básico de conceito: muitos usuários 
migram de qualquer versão [Noiva 1.0] 
para [Esposa 1.0] com a falsa ideia de 
que se trata de um aplicativo de entrete-
nimento e utilitário. Entretanto, o [Espo-
sa 1.0] é muito mais do que isso: é um 
sistema operacional completo, criado 
para controlar todo o sistema. É quase 
impossível desinstalar [Esposa 1.0] e 
voltar para uma versão [Noiva 1.0], por-
que há aplicativos criados pelo [Esposa 
1.0], como o [Filhos.dll], que não podem 
ser deletados, ocupam muito espaço e 
não rodam sem o [Esposa 1.0]. É impos-
sível desinstalar, deletar ou esvaziar os 
arquivos dos programas depois de ins-
talados. Você não pode voltar ao [Noiva 
1.0], porque [Esposa 1.0] não foi progra-
mado para isso. 

Alguns usuários tentaram formatar todo 
o sistema, para em seguida instalar 
o [Noiva Plus] ou o [Esposa 2.0], mas 
passaram a ter mais problemas do que 
antes (leia os capítulos: “Cuidados Ge-
rais”, referente a Pensões Alimentícias, 
e “Guarda das crianças”, do software 
[Casamento x.x]). Uma das melhores 
soluções é o comando [Desculpar.exe/
flores/all], assim que aparecer o menor 
problema ou se travar o micro. Evite o 
uso excessivo da tecla [Esc]. Para me-
lhorar a rentabilidade do [Esposa 1.0], 
aconselho o uso de [Flores 5.1], [Fé-
rias_No_Caribe 3.2] ou [Jóias 3.3]. Os 
resultados são bem interessantes. Mas 
nunca instale [Secretária_De_Minisaia 
3.3], [Antiga_Namorada 2.6] ou [Turma_
Do_Chopp 4.6], pois não funcionam de-
pois de ter sido instalado o [Esposa 1.0] 
e podem causar problemas irreparáveis 
no sistema. 

Um dia, ele disse que ia na esquina 
comprar cigarros, e desapareceu. Não é 
força de expressão ou sentido figurado. 
Ele disse exatamente isto:
— Vou ali na esquina comprar cigarro.
Ficou dez anos desaparecido. Há algum 
tempo, reapareceu. Bateu na porta, 
a mulher foi abrir, e lá estava ele. Dez 
anos mais velho, mas ele, quieto, sem 
dizer uma palavra. A mulher despejou 
sua revolta em cima dele:
— Seu isso! Seu aquilo! Então você diz 
que vai na esquina comprar cigarro e 

desaparece? Me abandona, abandona 
as crianças, fica dez anos sem dar no-
tícia e ainda tem o desplante, a cara de 
pau, o acinte, a coragem de reaparecer 
deste jeito?! Pois você vai me pagar. 
Fique sabendo que você vai ouvir pou-
cas e boas. Essa eu não vou lhe perdo-
ar nunca. Está ouvindo? Nunca! Entre, 
mas prepare-se para...
Nisso, o homem deu um tapa na testa 
e disse:
— Ora essa! Esqueci os fósforos! 

O filho pergunta ao pai:
— Papai, quanto custa para casar?
— Não sei, filho, ainda estou pagando. 

Ontem, minha esposa e eu estávamos 
sentados na sala, falando das muitas 
coisas da vida. Estávamos falando de 
viver ou morrer. Eu lhe disse: “Nunca 
me deixe viver em estado vegetativo, 
dependendo de uma máquina e de lí-
quidos. Se você me vir nesse estado, 
desligue tudo o que me mantém vivo, 
sim?”. Você acredita que a vaca levan-
tou, desligou a televisão e jogou minha 
cerveja fora? 

Um ladrão entra com uma arma em um 
banco e exige o dinheiro do caixa. Uma 
vez com o dinheiro na mão, ele se volta 
para um cliente e pergunta:
— Você me viu roubar este banco?
— Sim, vi.
O ladrão atira nele. Depois, volta-se 
para um casal parado ao seu lado, e 
pergunta:
— Você me viu roubar este banco?— 
Ora, moço, não vi não, mas minha mu-
lher viu.

 Pode receber convites para sair com amigos. 
Não deixe de incluir seu par nos passeios. Momentos 
descontraídos a dois. Nº da Sorte 03.

 Não exija demais do seu relacionamento 
amoroso e busque qualidade e segurança na sua relação 
com o par. Se puder, programe uma viagem em família. Nº 
da sorte 46.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Seus projetos profissionais ganharão novos 
estímulos dos astros, mas não deixe a saúde em segundo 
plano, nem seja implicante com seus colegas de trabalho. 
Nº da Sorte 08.

 Ótima fase para organizar sua vida. Na união, 
mostre o que sente e afaste a desconfiança Seu par pode 
cobrar mais carinho. Nº da Sorte 73.

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

 Dê um pouco mais de atenção ao seu corpo e 
seu bem-estar. No amor, aventuras passageiras não terão 
vez. Nº da Sorte 02.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Você vai exigir demais das pessoas e deverá 
se aborrecer com gente jovem. No romance, disfarce seu 
ciúme e pratique atividades relaxantes para aliviar as 
tensões. Nº da Sorte 11.

 Situações de conflito deverão surgir. Nessa 
hora, cuide mais da sua vida e não se envolva nos problemas 
dos outros. Relaxe ouvindo uma boa música. Nº da sorte 
22.

 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 01.

 Curta o final de sema ao lado das pessoas 
que mais ama, mas não tente impor as suas vontades. No 
romance aposte no diálogo. Nº da sorte 09.

 Dê um voto de confiança às pessoas próximas 
e demonstre mais o seu carinho. Divirta-se nos encontros 
com os familiares e, se tiver chance, improvise uma viagem. 
Nº da sorte 68.

 Convém dar mais atenção à saúde e aos 
assuntos de rotina. Não se surpreenda se alguém tentar 
abusar da sua boa-fé. O trabalho vai fluir com facilidade. 
Nº da Sorte 17.
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Centro de Referência da Mulher comemora 
um ano com mais de 12 mil atendimentos

O Centro de Referên-
cia da Mulher “Júlia Carmi-
na de Almeida Tenório”, um 
dos mais importantes equi-
pamentos da rede pública de 
saúde de Ilhabela, completou 
seu primeiro ano de funcio-
namento com a expressiva 
marca de 12.424 atendi-
mentos. A rápida cerimônia 
comemorativa, realizada na 
manhã desta segunda-feira 
(16), no prédio do CRM, 
contou com a presença da 
prefeita, Maria das Graças 
Ferreira, a Gracinha, e do 
secretário de Saúde, Alber-
to Orro, que anunciaram a 
ampliação dos exames e do 
atendimento.

 Em um ano de fun-
cionamento, após ser entre-
gue em 15 de setembro de 
2018, o Centro de Referência 
da Mulher realizou 12.424 
atendimentos, sendo as três 
especialidades com maior 
atendimento a Psiquiatria, 
como 3431; a Ginecologia 
com 1460 e a Dermatologia 

com 1450. Nesse período fo-
ram realizados 1844 exames 
de mamografia. E de acordo 
com a Secretaria de Saúde, o 
atendimento será ampliado, 
porque em breve deverão co-
meçar os exames de densito-
metria óssea e de ultrassono-
grafia e o funcionamento do 
centro cirúrgico.

 O espaço nasceu da 
proposta de fornecer o me-
lhor e mais completo atendi-
mento às mulheres em um só 
lugar, integrando especiali-
dades, com equipe preparada 
para oferecer serviços como 
prevenção, detecção preco-

ce, diagnóstico e tratamento 
das enfermidades das mulhe-
res. “O Centro de Saúde da 
Mulher é um grande avan-
ço nas ações de prevenção 
à saúde das mulheres e por 
isso oferece serviços inéditos 
na cidade, que antes precisa-
vam sair da ilha para buscar 
atenção”, lembrou a prefeita 
Gracinha.

 Na breve cerimônia, 
a prefeita parabenizou os 
funcionários, a Secretaria de 
Saúde pelos trabalhos e lem-
brou a homenageada com o 
nome do Centro de Referên-
cia, Júlia Tenório. 

Entreposto de Pesca do Camaroeiro 
começa a ganhar cobertura nova 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, através de em-
presa terceirizada, começa 
a instalar a cobertura do 
novo Entreposto de Pesca 
do Camaroeiro, que passa 
por reforma.

O espaço terá um 
layout mais aconchegante e 
agradável, com uma cober-
tura maior para atender os 
pescadores e consumido-
res, além de melhor dispo-
sição dos boxes e interven-
ções na câmara fria.

Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas, além 
do aspecto estético, as in-
tervenções geram grande 
impacto positivo no âmbito 
comercial e sanitário no es-
paço.

A obra contempla 
a execução de cobertura 
central que unirá os blocos, 
substituição de todo reves-

timento e piso cerâmico 
dos boxes, substituição 
das portas e esquadrias de 
madeira por esquadrias de 
alumínio e aço galvaniza-
do, execução de cisterna 
em alvenaria para captação 
d’água da chuva e utiliza-
ção da mesma na lavagem 
da área externa do entre-
posto, revisão e execução 
de novo sistema de esgoto, 
além da execução de paisa-
gismo com a introdução de 
árvores nativas e arbustos 
ornamentais. O investi-
mento chega a R$ 1,5 mi-
lhão.

Local provisório
A venda dos pes-

cados e camarões já está 
sendo realizada de forma 
provisória no galpão na en-
trada dos Mirantes da Orla, 
na lateral do Entreposto de 
Pesca.

O local temporário 
segue todas as condições 
sanitárias para atendimento 
e manuseio dos pescados, 
por isso, além da pintura 
da parte externa do muro, 
o espaço passou por uma 
reforma, instalação de pias, 
balcões, pintura, entre ou-
tros detalhes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIA-

ÇÃO BRASIL FORMAÇÃO COMPLETA - ABFC.
A ABFC, com sede na Praça José Rabelo da Cunha, nº 130, Bairro 
Sumaré em Caraguatatuba-SP, através de sua Diretoria Executiva, 
devidamente representada por seu Presidente Sr. JOSÉ HIROSHI SA-
SAKI, CONVOCA através do presente Edital, todos os associados, para 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede da ABFC, dia 
20 de setembro de 2019 às 08h00 em primeira convocação e às 08h30 
em segunda e última convocação, a fim de que possa ser realizada: 1-A 
Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ABFC, em 
cumprimento ao disposto no artigo 20, do Estatuto. 2-A inscrição das 
chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da ABFC até dia 16 de 
setembro de 2019, que se realizará dentre as chapas devidamente inscri-
tas e homologadas pela comissão eleitoral. 3-Somente poderão integrar 
as chapas os associados conforme artigo 5 e 8. 
Caraguatatuba, 02 de setembro de 2019.
Presidente Comissão Eleitoral José Hiroshi Sasaki

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Barnabé de Assistência Social Edu-
cacional e Cultural convoca a Assembléia Geral Extraordinária 
para a eleição da nova diretoria e conselho fiscal, para o próximo biênio 
do dia 26/09/2019 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

A Associação vem por meio deste comunicado convidar a todos os mora-
dores do Bairro Recanto do Sol, à compor a mesa diretora, para fundação 
da mesma. Que será realizada no Dia 10 de outubro de 2019, na Rua 02 n° 
40, Recanto do Sol as 19hrs.
Contamos com a Participação de todos. 

Rosemeire Gomes dos Santos
Presidente

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa PAULO C L DE SOUZA, com sede a Praça Diógenes Ribeiro 
de Lima, nº. 227 - bairro: Centro em Caraguatatuba/SP CEP: 11660-
490, inscrito no CNPJ 72.687.999/0001-08 e I.E 254.039.272.115 CO-
MUNICA O EXTRAVIO/PERDA da Impressora de Cupom Fiscal – ECF.
Modelo: IF ST120, Marca: SWEDA- número: SW40800000000010281
Caraguatatuba, 11 de setembro de 2019

Comunicação Extravio Livro de Registro de 
Empregados

A empresa JUNIOMAR PERON ME, estabelecida à Rua Henrique Dias, 89 
Jdm Aruan – Caraguatatuba/SP, CEP:11665-440, CNPJ 05.578.304/0001-
54 comunica o extravio do Livro de Registro de Empregados nº 01.
Caraguatatuba, 17/09/2019

ANA BEATRIZ TORRALBO GIMENEZ PIMENTA 
CPF: 047243948-03 – RG 18042245-5. Comunicado que perdi: 
Certidão 297/2013 – data da Expedição: 30/09/2013 – período 
de 17/03/1992 a 22/04/2002. Conforme boletim de ocorrência n° 
0001149305/2019.

VD chácara 2.600m²/ 
pomar/ casa/ rancho 
70m²/ parte murada e to-
tal cercada/ Pegorelly/ R$ 
300 mil c/ propr/ 99635-
6599

VENDO TERRENO em 
Paraibuna bairro São Ger-
mano/ 765m²/ R$ 30 mil 
(12) 99629-4745 aceito 
proposta

Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado c/projeto aprovado 
de 10 sobrados na Rua 
Cristovão de Barros/ 
um quarteirão da Piz-
zaria Lunamar/ avaliado 
em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 com Flávio

VD casa 2 dorm./ Mar-
tim de Sá/ dctos. OK/  R$ 
210.000,00/  TT 99622-
9797 zap

Alugo Kit R$ 690,00 c/ 
água/ luz/ iptu/ wi-fi/ Sky/ 
mobiliada p/1 pessoa s/an-
imais/ s/criança/ Barranco 
Alto/ 99205-7829

2 CASAS SÓ R$ 96 
mil/ 2 dor/ sala/ coz/ wc + 
edícula/ quintal/ escr. def/ 
Travessão/ 98187-8636

ALUGO Casa Estrela 
D’alva 2 dormitórios c/
quintal/ R$ 1.100,00/ Hilda 
Peres/ 98164-0245

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 propri-
etário/ aceita imóvel até 
50%/ TT 99622-9797 zap

VD lote Pontal 
Santa Marina/ murado 
e aterrado/ dctos ok/ R$ 
130.000,00/ TT 99622-
9797 zap
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VD Ford KA 2007/ 
vermelho/ doc ok/ R$ 
12.000,00 (12)99748-3729

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

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 – Parai-
buna – 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 amigavel-
mente 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.

3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expe-
dido nos autos 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 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 
Ribeiro, RG. 28.038.246-7., João Maria Olímpio, RG. 30.500.117-6., 
Vicentina Maria Olímpia da Silva, RG. 23.807.490-0, réus ausentes, in-
certos, 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 Ma-
ria 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 Caraguata-
tuba/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. 

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital n°: 1004917-65.2017.8.26.0126
Classe - Assunto: Usucapião-Usucapião Extraordinária
Requerente: EDIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS e outro
2ª Vara Cível2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO N°1004917-65.2017.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo.
Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(oa todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que EDIMAR OLIVEIRA DOS 
SANTOS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Gleba de terras, 
denominada Tumaré, situada no bairro do Porto Novo, zona rural deste 
município e comarca de Caraguatatuba, desmembrada da Gleba B, as-
sim descrita e confrontada: Partindo do marco denominado M,174, de 
coordenada plana E=449.844,1675 e N=7.375,890,0822, situado na divisa 
com o Agro Comercial Morro Verde Ltda., no alinhamento da Estrada de 
Servidão, segue pela divisa, pelo alinhamento da referida estrada, com 
azimute verdadeiro 02°O9'45", numa distancia de 35,00m até o marco 
M.174-A, dai deflete a direita, segue pela divisa, em reta, confrontando 
com lvan Jorge Ribeiro, com azimute verdadeiro 92°09'45", numa distancia 
de 200.00m até o marco M.177-A, dai deflete novamente a direita, segue 
pela divisa em reta, confrontando com a propriedade Agro Comercial 
Morro Verde Ltda., com azimute verdadeiro 182°09'45“, numa distancia de 
35.00m até o marco M.17, daí, defletindo a direita, segue pela divisa, em 
reta, confrontando com a Agro Comercial Morro Verde Ltda., com azimute 
verdadeiro 272°09‘45" numa distancia de 200,00m, até o marco M.174, 
marco este inicial da descrição do perímetro, encerrando-se assim a área 
de 7.000,00m2, alegando posse mansa e pacifica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra-menciona-
dos 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 O2 de julho de 2019.

Alugo Kitnet mobil-
iada/ 1 vaga auto/ fixo ou 
temporada/ Martin de Sá 
(12) 98842-0002 e (12) 
99672-0020

IDOSO SOLITÁRIO
Deseja conhecer senhora livre, de meia 
idade, que goste de dançar e passear; 
não fumante e que saiba dirigir. Res-
posta para Arrais - Caixa Postal n°88, 
Caraguatatuba/SP – CEP: 11.660-070, 

por carta informando Grau de instrução, 
peso e altura e eventualmente atividade 
profissional; telefone para contato e ou-
tras informações que queira transmitir.  

Lindo Terreno 
Massaguaçu c/3125m²/ 
calçado e murado/ R$ 
138.000,00/ Hilda Peres 
98164-0245 aceita financ

ALUGO 1 dor/ sala/ 
coz/ wc/ área serv/ In-
daiá próx. Agro Norte/ R$ 
700,00 (12) 99138-2467/ 
99226-8945

VD Estoque de ½ (meia 
malha) fem. e masc./ diver-
sas cores/ 3882-1172

VD ótimo lote no 
Jardim Britânia 50mts 
da praia dctos OK/ R$ 
220.000,00/ TT 99622-
9797 zap
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Pouso Frio, Chácara com 
5.000,00 m2 fundo para  
represa.  R$ 30.000,00 

aceito carro. Fone: 
974040022 e 997299981

LETICIA – Novinha, topo tudo, 
safadinha. Adora homens mais 
velhos. Faço tudo com carinho. 
Barranco Alto. (12) 99624-9354 

/ (12) 98263-4313

MARCELA – 22 anos, mulherão, 
baixinha, lábios grandes, seios 
GG, bumbunzão. Aceito cartão. 
Porto Novo. (12) 99706-9313/ 

98855-0061

Olá me chamo LARISSA, branquinha, 
linda, gostosa, safadinha e atenciosa, 

nova na cidade. Vem passar 
momentos de prazer. Faço massa-

gem, sou acompanhante para todas 
as ocasiões.  (12) 99621-0252

SARAH – 23 anos, mulherão, 
gostosa, avantajada, morena 
clara c/ tatuagem com muito 
fogo para te levar a loucuras. 

Realizo fantasias. Espero você.   
(12) 98187-4391

JULHA – 19 anos, mulata, 
gostosa, corpo de parar o 

trânsito, meiga, um arraso de 
mulher, novidade em Caraguá, 

recém chegada. Atendo sozinha 
no meu local.  (12) 98133-7843

SAMANTA – 21 anos, olhos 
verdes, magra, alta, corpo de 
dançarina de TV. Faço tudo c/ 
carinho. Aceito cartão.  (12) 

98855-0061/  (12) 98263-4313

Olá sou loira, bonita me 
chamo MANU, vem 

passar momentos de 
prazer. (12) 99621-0334
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