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Convite de Filiação Partidária

O Vereador FERNANDO CUIU
convida a todos os interessados a se filiarem ao PSB – Partido Socialista Brasileiro.
A solicitação poderá
ser feita ao próprio
Vereador pelo telefone:
(12) 98148-2245 ou com
o Secretário do Partido
Sr. Eduardo Alves, fone:
(12) 98101-7944.

Copa da Criança 2019:
Cruzeiro, Bola 10, Meninos
do Porto e Esportinga são
os grandes campeões

Natal Luz chega a Caraguatatuba
nesta sexta-feira com Papai Noel
Jornalista Fábio Ferreira da
Rádio Antena 8 é homenageado
pela Câmara Municipal de São Paulo
Primeira-dama e voluntária
do Fundo Social Michelli
Veneziani recebe homenagem
na Câmara Municipal
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Estudantes, professores, empresários e
profissionais realizam ações solidárias no Natal

Natal é, também, tempo de compartilhar o sucesso alcançado ao longo do ano
com os outros que nos cercam. Inspirados
pelo espírito natalino, em que a paz, a alegria, o amor e a confraternização entre as
pessoas ganham relevância, empresários e
profissionais do setor privado, bem como
professores e estudantes, organizam várias
ações solidárias e voluntárias para tornar o
Natal de muitas crianças, jovens e adultos
do Distrito Federal e de outras regiões ainda mais feliz.
Arrecadação de doações – brinquedos, bens de uso pessoal, roupas, alimentos etc. – e a realização de sonhos infantis
expressos nas tradicionais ‘cartinhas para
Papai Noel’ estão entre as principais iniciativas.

outros bens para atender a expectativa da
criançada. Cada voluntário irá adotar uma
cartinha e fazer a alegria dos pequenos.
E Natal é tempo de celebração: o
Natal Solidário do IESB terá o ponto alto
no dia 23 de novembro, em que as crianças e suas famílias serão recebidas para
uma grande festa, com várias atividades
em grupo, que promoverão muita diversão com teatro, coral e até esportes. Para
a diretora do Campus de Ceilândia, Mirela
Berendt, “queremos proporcionar a eles
esse momento de lazer, que muitas vezes
não têm no dia a dia”, diz. O funcionários
da instituição que quiserem colaborar, podem doar brinquedos e outros bens até o
dia 21/11 nos três campi do IESB. Veja os
endereços em www.iesb.br.

Estudantes e professores solidários
A solidariedade contagiou diretores,
professores e alunos de duas instituições
de ensino: o Colégio Sigma e o Centro
Universitário IESB. Desde o dia 18/11, os
jovens do Ensino Médio, integrantes do
projeto de voluntariado ‘Anjos do Sigma’,
organizam uma campanha especial voltada
a arrecadar brinquedos, roupas e produtos
de higiene pessoal e limpeza. Todo o material doado será entregue ao Hospital da
Criança de Brasília José Alencar, no dia 13
de dezembro. “A iniciativa busca despertar
nos jovens um sentimento de responsabilidade social e solidariedade”, comenta o
coordenador do projeto e professor de Geografia, Flávio Bueno.

Gincana solidária
Além do IESB, o Sabin Medicina
Diagnóstica e as Empresas Bancorbrás
também adotaram cartinhas para Papai
Noel.
Por meio do Instituto Sabin, o Sabin Medicina Diagnóstica convida os
funcionários a adotar cartinhas que ficam
disponíveis na intranet (rede interna) da
corporação. A entrega dos brinquedos
é feita no próprio instituto. O objetivo é
atender duas instituições sociais que são
parceiras: o Instituto Nair Valadares INAV (196 crianças) e a Associação das
Obras Pavonianas de Assistência - AOPA
(65 crianças).
A Bancorbrás organiza este ano
uma gincana para envolver seus gestores
e funcionários em mais uma ação voluntária. A meta é criar uma competição saudável com o objetivo de arrecadar alimentos
não perecíveis, itens de higiene pessoal e
produtos de limpeza e doá-los para as instituições que prestam atendimento a pessoas com doenças de alto risco ou com deficiência. A meta de 2019 é beneficiar 261
pessoas de quatro instituições, em Brasília
e uma instituição em cada localidade onde
a Bancorbrás possui filial, que aderir à
Campanha.
Além de engajar seu corpo gestor e
funcional em ações solidárias, a Bancorbrás considera que este tipo de iniciativa
contribui para potencializar as relações
interpessoais no ambiente da companhia:
é mais saudável para o funcionário e para
a empresa, que passa a ter trabalhadores
cada vez mais felizes e, consequentemente, mais eficientes.

‘Criança Noel’
Na unidade do Sigma da 606 Norte,
os alunos mais novos também arrecadaram
brinquedos e se preparam para entregá-los
no dia 22 de novembro, a crianças de duas
instituições. Além disso, os alunos do 3º
ano do Ensino Fundamental querem virar
Papai Noel e adotar algumas cartas com
pedidos de crianças.
Cartinhas e festa para crianças
e suas famílias
Cerca de 180 crianças participantes
do programa de responsabilidade social do
IESB – IESB em Ação – foram convidadas a escreverem cartinhas ao Papai Noel
e pedirem seus presentes. Este foi o ponto
de partida para o IESB envolver, voluntariamente, seus funcionários, dirigentes, docentes e discentes em uma agitada
campanha de arrecadação de brinquedos e

05 de dezembro de 2019

Copa da Criança 2019: Cruzeiro,
Bola 10, Meninos do Porto e Esportinga
são os grandes campeões

A Copa da Criança
de Futebol de Campo de
Caraguatatuba encerrou a
temporada 2019 com muitos gols e a definição dos
campeões.
Iniciada em outubro,
os últimos jogos das categorias sub-9; 11; 13; 15 e 17
foram realizados no sábado
(30), no Centro Esportivo
Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), Jardim Britânia.

do Bola 10.
Pela sub-13, a decisão foi nos pênaltis e novamente o Bola 10 levou a
melhor sobre o Cruzeiro,

artilheiro da categoria ficou
com os jogadores Maximiliano e Cauã, ambos do Cruzeiro. Raí, da equipe Pastoral, se destacou e levou o
prêmio de goleiro menos
vazado.
Os Meninos do Porto/Poiares levaram a melhor
em cima do Massaguaçu,
por 3 a 1 e garantiram o
título na categoria sub-15.
Pablo Xavier do Meninos
do Porto garantiu o título de
artilheiro, enquanto Banana
foi considerado o goleiro
menos vazado.
A última partida foi
entre Esportinga e Indaiá, da
sub-17. O Esportinga levou
a melhor e garantiu o título
vencendo o rival por 1 a 0,
Lucas Toshi, goleiro menos vazado do Cruzeiro, com gol do jogador Kaique.
O artilheiro da categoria foi
com os troféus de melhor goleiro e de campeão
Marco Aurélio, do Indaiá.
Os primeiros times a vencendo pelo incrível pla- E o goleiro menos vazado
entrarem em campo foram car de 15 a 14. O prêmio de ficou com Nicolas, também
Gelaf e Cruzeiro VG na cado Indaiá.
tegoria sub-9. O Cruzeiro
garantiu o título com uma
goleada de 5 a 0, sendo quatro gols do jogador Arthur e
um de Thiago.
A terceira colocação
da categoria ficou com os
Donos da Bola. O artilheiro da categoria foi Arthur
Silva, do Cruzeiro. O título
de goleiro menos vazado foi
dado ao jogador Lucas, também do Cruzeiro.
Em seguida, foi a
vez dos times da sub-11 brigarem pelo título. Cruzeiro
VG e Bola 10 se enfrentaram novamente. O Bola 10
venceu por 5 a 0, com dois
gols de Rafael, dois de Cauã
e um do Arthur. O título de
artilheiro da categoria ficou
com Rafael Borges, do Bola
10. Como goleiro menos vazado quem levou foi Miguel
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Caraguatatuba reaproveita mensalmente
8 mil toneladas de resíduos urbanos
em Usina de Reciclagem

Em Caraguatatuba,
os resíduos de construção
civil e de limpeza urbana,
tem a destinação correta. Por
meio do Programa “Descarte
Consciente de Resíduos da
Construção Civil (RCC)”,
estes materiais são reciclados em uma Usina, instalada
no bairro Barranco Alto.
Em muitos lugares
os materiais são dispensados
clandestinamente em rios,
áreas de preservação permanente, praças e ruas, causando grandes impactos ao meio
ambiente e na sociedade,
atraindo insetos, animais peçonhentos e obstruindo galerias pluviais.
A reciclagem de
resíduos sólidos muda esse

quadro negativo, tratando o
entulho e agregando valor ao
produto, além de trazer economia ao município, com a
redução de gastos aos cofres
públicos e menos impacto ao
meio ambiente.
Na Usina, as podas
de árvores são trituradas e
depois direcionadas aos agricultores locais, usadas como
fonte de nutrientes para adubos naturais. Os materiais de
construção civil são triturados e reutilizados em
obras públicas.
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca
responsável pelo projeto, mensalmente, em
média, 8 mil toneladas

de resíduos são destinadas
para reciclagem, sendo 4 mil
toneladas reaproveitadas em
britagem, nos bairros da região Norte e Sul e 4 mil toneladas em material inerte
(poda, terra e madeira).
Este projeto está
em vigor desde o dia 22 de
novembro de 2018, por meio
do decreto 994/2018, que
dispõe sobre o plano de gerenciamento de resíduos da
construção civil e volumosos
e regulamenta a atividade de
coleta, transporte e depósito
de RCC em Caraguatatuba.
Mais informações
na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca,
localizada na Rua Santos
Dumont, 502 – Centro, telefone (12) 3897-2530.

Natal Luz chega a Caraguatatuba
nesta sexta-feira com Papai Noel

A magia do Natal Luz
ilumina a Praça Dr. Cândido
Mota (Coreto) nesta sexta-feira (6), às 19h, com a chegada do Papai Noel e a inauguração das luzes natalinas.
A comemoração contará com a participação da
Banda Municipal Carlos
Gomes e do Água Viva Coral, de Caraguatatuba, com
seu repertório natalino com
músicas desde o erudito em
latim a trilhas de desenhos
animados da Disney. Eles
irão acompanhar a chegada
do Papai Noel e animar o
público durante a celebração.
Em seguida, o Coral
percorrerá as ruas do Centro com o projeto ‘Natal nas
Ruas’, surpreendendo a todos com músicas natalinas e
mensagens alegres. A iniciativa será repetida na noite de
quinta-feira (10).
Além da decoração
e das luzes da praça e do
MACC – Museu de Arte e

Cultura de Caraguatatuba, os munícipes e turistas
também poderão
apreciar as árvores
de Natal que estão iluminando os
trevos dos bairros
Travessão, Morro
do Algodão, Poiares, Indaiá e Massaguaçu.
Durante o evento
as crianças poderão, ainda,
conhecer o bom velhinho e
seus duendes, deixar cartinhas e tirar fotos na casinha
do Papai Noel junto com
seus familiares.
A presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo,
diz contar com a presença de
todos para saudar a chegada
do Papai Noel e apreciar o
belo trabalho que a equipe
de artes e manutenção da
Fundacc preparou para nossa
Caraguá.
“Será um dia lindo e

festivo para nos conectarmos
uns aos outros com muito
amor e paz, para agradecer
e celebrar por mais um ano
todas as graças e bênçãos recebidas”, concluiu.
Nesta data, o prefeito
Aguilar Junior irá entregar a
chave da cidade para o Papai
Noel que ficará responsável
por ela até o dia 23 de dezembro.
O Natal Luz é uma realização da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e da
Fundacc.
Abertura Natal Luz
– Chegada do Papai Noel e
inauguração das luzes natalinas - Dia: 6/12, sexta-feira
Hora: às 19h

Caraguatatuba dá prazo de 10 dias
para EDP resolver problemas de fios
soltos na cidade

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, deu
um prazo de 10 dias para que
a EDP, empresa concessionária do serviço de energia
resolva o problema dos fios
soltos espalhados na região
central.
A decisão foi passada
nesta terça-feira (3) aos representantes da empresa e o
prazo é válido de 9 a 19 de
dezembro. Somente nessa região já foram feitas 60 autuações no último ano, equivalente a cerca de R$ 150 mil.
De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a medida ocorre após não ter sido tomada
nenhuma providência desde
as últimas reuniões. “Esses
fios colocam a população
em risco e o prefeito Aguilar
Junior determinou que o problema fosse solucionado”.
Durante a reunião

desta terça, a analista de relacionamento da EDP, Andréia Souto, explicou que a
maioria dos fios pertence às
empresas de telefonia e internet que compartilham de
seus postes.
“Infelizmente, essas
empresas não fazem a manutenção ou trocam os fios por
outros de melhor tecnologia
e deixam os antigos cortados
e para trás”.
Ela disse que a EDP
está disposta a resolver a situação e solicitou um encontro com essas empresas para
que possam fazer a retirada
da fiação.
Com base na Reso-

lução 004/2012 da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel), as concessionárias de
energia devem ceder seus
postes de forma compartilhada com as empresas de
telefonia e internet.
Conforme Cardozo,
não é possível mais a população conviver com fios soltos
nas calçadas ou pendurados,
colocando todos em risco.
“A Prefeitura não vai
mais admitir essa situação”,
disse ele acrescentando que
a fiscalização será efetivada
em todo o município e que a
comunidade pode acionar o
sistema 156 para denúncias.
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Ilhabela concede aumento de salário e
reduz carga horário dos agentes da Sucen

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Saúde informou nesta
sexta-feira (29), aos funcionários da Sucen (Superintendência do Controle de
Endemias), que concedeu
aumento de salário e reduziu
a carga horária de trabalho.
O secretário adjunto
de Saúde, Gustavo Barboni,
foi quem transmitiu as novidades em nome da prefeita,
Maria das Graças Ferreira,
a Gracinha. “Quando recebi a reivindicação de vocês,
a levei para a prefeita, que
prontamente aceitou e compreendeu a necessidade do
aumento do provimento e da
redução da jornada de trabalho”, disse Barboni.
A equipe dos agentes
da Sucen é composta por 25
pessoas, que tem a função de
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Dois são presos por
tráfico em Ubatuba
Na noite de segunda-feira (25/11), a Polícia
Militar flagrou dois homens
traficando drogas no bairro
Vale do Sol, porém um deles
conseguiu fugir.
Foi localizada uma
sacola com 605 pinos de cocaína, 101 buchas de maconha, 174 pedras de crack e 10
gramas de skank. Ainda foi
encontrado um celular furtado e R$ 310,00.

adentrar nas matas do município para aplicar o BTI (larvicida biológico usado para
o controle de borrachudos).
“Esses agentes são de grande
importância para todos nós,
se arriscam nas matas para
aplicar o larvicida que ameniza o desconforto que sentimos com os borrachudos. O
aumento salarial e a redução

da jornada de trabalho são
um reconhecimento da Administração pelo bem que
fazem ao município todos
os dias”, declarou a prefeita
Gracinha.
O salário dos agentes
era de R$1.471,00 e trabalhavam 40 horas por semana, agora passam a receber
R$1905,00 com carga horária de 30 horas semanais.

gratuitos e sigilosos.
Entre as metas da
campanha estão: diminuir o
número de pessoas que não
sabem sua sorologia, possibilitar um diagnóstico precoce, promover um tratamento
adequado ao paciente, testar
pessoas sexualmente ativas,
sensibilizar as pessoas sobre os riscos de aquisição do
HIV e Sífilis e prover um

Casal é preso por tráfico
em Caraguatatuba
Na madrugada de
terça-feira, (26/11), no bairro Massaguaçu, um casal foi
flagrado com uma sacola de
drogas.
Foram apreendidos:
108 porções de maconha, 63
embalagens de cocaína, 73
pinos também de cocaína, e
335 pedras de crack. Também
foram encontrados dois celutratamento precoce e ade- lares, além de R$ 151,00.
quado.
O diagnóstico preMais uma jovem é
coce é importante para a
barrada na entrada do
manutenção da qualidade CDP de Caraguatatuba
de vida do indivíduo, pois
Uma jovem de 23
quanto antes for desco- anos foi barrada quando tenberto o quadro da doença, tava entrar com drogas no
mais chances de o trata- CDP de Caraguatatuba para a
mento ser bem sucedido visita de sábado (30/11).
e do infectado manter sua
Ao passar pelo boqualidade de vida normal. dyscanner, os agentes perce-

Ilhabela inicia campanha ‘Fique Sabendo’
com testes rápido de HIV e Sífilis
O diagnóstico precoce é importante para a manutenção da qualidade de vida
da população.
A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Saúde, oferece testes rápidos de HIV e Sífilis para
toda a população a partir
desta semana. O objetivo da
ação é mobilizar e incentivar
as pessoas a realizarem os
testes, ampliando o diagnóstico precoce.
Os testes serão oferecidos até o dia 7 de dezembro, em todas as Unidades
Básicas de Saúde do arquipélago. Não é necessário o
pedido médico para a realização, basta comparecer na
UBS mais próxima, portando o RG ou documento oficial com foto. Os testes são

DISQUE

Polícia

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

beram a presença de objeto
estranho na região pélvica da
jovem, que acabou admitindo
e retirando espontaneamente
o invólucro que continha 111
gramas de maconha e 25 gramas de cocaína.
A mulher foi encaminhada a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência e seu nome
retirado do rol de visitantes da
SAP.

Suspeitos de roubo
são capturados em
Caraguatatuba
A Polícia Militar
prendeu em uma boate existente no Jardim Britânia,
dois suspeitos de roubar um
comércio, na noite de quinta-feira (28/11).
Com um deles os policiais encontraram R$ 137,00
que ele confessou ser fruto
de roubo e com o outro, dois
papelotes de cocaína, além de
Suspeito de tráfico é
R$ 65,00.
preso em Caraguatatuba
Levados para a DeEm patrulhamen- legacia da cidade foram recoto de rotina no bairro Estrela nhecidos pela vítima.
D’alva, a Polícia Militar tentou abordar um homem que
Bombeiros realizam
estava em atitude suspeita e buscas por homem que
que tentou fugir.
caiu no mar em Ilhabela
O homem teria disO Corpo de Bomparado um tiro em direção à beiros trabalham nas buscas
equipe e após pular vários por um homem que pescava
muros na tentativa de fuga, durante a madrugada de terçaacabou capturado. Com ele -feira (03/12), quando desapaos policiais encontraram três receu no mar.
papelotes de cocaína, que o
O homem de 53
homem acabou delatando o anos é morador de Salesópolocal onde havia conseguido a lis, e pescava sozinho em uma
droga.
pedra na costeira no bairro
Os policiais acom- São Pedro.
panharam o indivíduo, e na
Segundo o GBMar
casa indicada, encontraram (Grupamento Marítimo dos
31 papelotes de cocaína em- Bombeiros), a suspeita é de
balados a váculo, 23 buchas que ele tenha sido surpreende maconha, totalizando 120 dido pelo mal tempo e sido
gramas e mais R$ 150,00, que atingido por ondas. As buscas
estavam escondidos nas má- tiveram início ainda durante a
quinas de lavar e secar roupas. madrugada.
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Balneário Golfinhos ganhará CEI/EMEI,
UBS e Centro Comunitário em 2020

O bairro Balneário
Golfinhos, localizado na Região Centro-Sul de Caraguatatuba, vai ganhar importantes obras em 2020:
A primeira delas é a
construção do CEI/EMEI
(Centro de Educação Infantil
e Escola Municipal de Educação Infantil).
A unidade escolar
atenderá até 346 crianças,
beneficiando os moradores
do Golfinhos, Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras,
Mar Azul, Recanto do Sol e
Praia das Palmeiras.
Com investimento de
R$ 2,5 milhões, a unidade
contará com 11 salas de aula,
dois fraldários, um lactário,
quatro sanitários, refeitório
coberto, além de playground
infantil e recreação e espaço
para jardim e horta. A previsão é de que as obras estejam
concluídas em abril.
Unidade de Saúde
Já foram iniciadas
também as obras de construção da Unidade Básica de
Saúde (UBS) do bairro.
Com a obra, a Prefeitura vai desafogar o atendimento nas UBS’s do Tinga

e Morro do Algodão. Serão
beneficiados moradores do
Jardim das Palmeiras, Golfinhos, Recanto do Sol, Pontal
Santamarina e Jardim Britânia.
A UBS do Golfinhos
terá seis consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, farmácia, sala de
vacina, sala de coleta e procedimentos, sala de observação, sala de inalação, sala de
curativos, setor administrativo, recepção, vestiário, refeitório, copa, sala de atividades coletivas, almoxarifado,
depósito de materiais, além
de sala de espera, banheiros,
recepção e área para ambulância. O investimento da
Prefeitura de Caraguatatuba
chega a R$ 3,2 milhões.

Campo e Centro
Comunitário
E continuam as obras
de construção do campo instalado em um terreno entre
as Avenidas Alice Arouca e
Domingos Martins Cabrera.
O local ganhará um campo
com medidas oficiais para
campeonatos, vestiário completo com banheiros e arquibancada, portal de entrada e
paisagismo.
Essa será a primeira
fase do empreendimento e
ainda serão executadas as
obras do Centro Comunitário
para eventos da comunidade,
bem como realização de oficinas educacionais, esportivas e culturais.
O projeto prevê ainda
uma praça com área de lazer,
playground infantil e uma
quadra poliesportiva.

Caraguatatuba disponibiliza mais
de 50 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) de Caraguatatuba
divulgou nesta quarta-feira (4/12), a abertura de
54 vagas de emprego em
diversas áreas para todas
as regiões da cidade, sendo 40 para alta temporada,
com início imediato.
Foram disponibili-

zadas as seguintes vagas:
Acabador de Mármore e
Granito, Agente Educacional, Auxiliar de Cozinha, Balconista, Barman,
Camareira de Hotel, Caseiro, Cozinheira, Eletricista de Autos (CNH B),
Eletricista de Caminhão,
Garçom, Mecânico de Autos (CNH em dia), Moto-

rista Carreteiro, Padeiro
Confeiteiro,
Pasteleira,
Pizzaiolo, Promotor de
Vendas,
Recepcionista
de Hotel, Representante Comercial, Supervisor
Operacional, Técnico em
elétrica industrial (CREA/
CFT ativo), Vendedor externo – carta de clientes e
sorvetes.
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Caraguatatuba cadastra mais de 110
imóveis em terreno ocupado da CDHU
na região Sul

Uma ação conjunta
envolvendo as Secretarias
de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania,
Assuntos Jurídicos, Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão,
com apoio da Polícia Militar, cadastrou 112 famílias
ocupantes de um imóvel
pertencente à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU),
do Governo Estado de São
Paulo, no Perequê-Mirim,
na região Sul. A força-tarefa esteve na área na manhã
de segunda-feira (2/12),
enumerando as residências
e orientando os moradores
a se dirigirem à EE Vereador Benedito Paes Sobrinho para fazer o cadastro
social.
Quando a equipe
não encontrava ninguém
na casa visitada, deixava
uma notificação solicitando que o residente comparecesse no Centro de
Referência de Assistência
Social “Maria Luiza Bourabeby” (Cras Sul), no Porto Novo. O morador deve

ir ao local nas sextas-feiras
(6, 13, 20 e 27) de dezembro portando documentos
originais de todos os integrantes da família, incluindo a notificação: RG, CPF,
Cartão SUS, laudo médico
(pessoa com deficiência ou
doente crônico), comprovante de residência, comprovante de benefício (Lei
Orgânica da Assistência
Social – LOAS, Benefício
de Prestação Continuada –
BCP, aposentadoria, Bolsa
Família), título de eleitor
(comprovando municipalidade de três anos – se o
título for recente por causa
da biometria, deverá apresentar certidão eleitoral),
comprovante de renda (se
não tiver como comprovar

renda ou estiver desempregado, deve apresentar
a carteira de trabalho. O
atendimento para as famílias notificadas vai das 9h
às 15h.
Durante a ação, os
servidores da Secretaria
de Habitação colocaram
um selo e fotografaram as
residências, enquanto os
funcionários da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania entregaram senhas de atendimento. “Todo o levantamento
cadastral dos imóveis e das
famílias ocupantes serão
entregues à CDHU, proprietária da área”, explicou
o assessor de governança
da Secretaria de Habitação,
Marcos Roberto de Souza.
O terreno de 78.289
m² foi ocupado há alguns
anos por dezenas de famílias. A CDHU teve o direito ao imóvel reconhecido
através de uma ação de
reintegração/manutenção
de posse iniciada em 2013.
O Governo do Estado pretende construir casas populares na área. O empreendimento receberá o nome
de Caraguatatuba D.
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Feijoada beneficente organizada pelo Rotary
Club de Caraguatatuba Poiares, na Sede Social
da Associação Comercial de Caraguatatuba,
como esperado foi um sucesso. Parabéns aos
organizadores. O ano que vem tem mais!!!

MTB 0066202

Primeira-dama e voluntária do Fundo
Social Michelli Veneziani recebe
homenagem na Câmara Municipal

O Jornalista Fábio Ferreira, da Rádio
Antena 8 recebeu na Câmara Municipal de
São Paulo na noite de sexta-feira (29/11) a
homenagem Homem de Destaque 2019.

A primeira-dama e

Voluntária do Fundo So-

cial, Michelli Veneziani, foi
homenageada na Câmara
Municipal, onde recebeu
Moção de Aplausos e reconhecimento, de autoria do
Vereador Pedro Renato da
Silva, durante a sessão ordinária, nesta última terça-feira (03)
A homenagem é em
reconhecimento ao trabalho que a primeira-dama
desenvolve no Fundo Social de Solidariedade ao
longo desses últimos dois
anos e meio como presidente e voluntária, expandindo projetos sociais para
o município como; Amigo
do bem, Ação em Família,
Corrida da Solidariedade,
CDMD (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), Poderosa, Jóri (Jogos
Regionais dos Idosos), Escola da Beleza, Mais Vida,
Padaria Artesanal, Escola

Jornalista Fábio Ferreira da
Rádio Antena 8 é homenageado
pela Câmara Municipal de São Paulo

Homens de Destaque
Prêmio Homens de Destaque é entregue para diversos profissionais que se
destacaram ao longo de 2019 nos segmentos da sociedade paulistana como medicina,
advocacia, jornalismo, segurança, mídia,
ações sociais, e para os que trabalham por
um mundo mais solidário.
A honraria foi proposta pelo Vereada Moda, Horta Educativa palavras para traduzir a dor Presidente da Câmara Municipal de São
emoção e carinho que eu Paulo, Eduardo Tuma.
entre outras parcerias.

Receberam a moção
também, do Vereador Pastor Elias, o Fundo Social
de Solidariedade, representado pela presidente Elis
Regina, a Primeirissima
Infância, e Voluntária da
Tenda Kids, pelo trabalho realizado pelas igrejas
evangélicas no Glorifica
Litoral, por meio da COPASS (Conselho dos Pastores de São Sebastião).
“Ainda estou sem

recebi de todos vocês que
foram até a Câmara dividir
essa alegria comigo. Muito
obrigada por caminharem
ao meu lado e por acreditarem nos nossos projetos;
continuarei lutando e trabalhando diariamente ao lado
do prefeito Felipe Augusto
na missão de transformar
São Sebastião em uma cidade cada vez melhor.”
Disse a primeira-dama, Michelli Veneziani.
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HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

“O difícil não é subir,
mas ao subir,
continuarmos a ser
quem somos.”
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04

Fique longe de comentários maldosos e
envolva-se com suas atividades diárias. Não deixe seu amor
carente de atenção nem permita que o ciúme prejudique o
romance. Nº da sorte 01.

Touro - 21/04 à 20/05

Terá condições de provocar mudanças na
sua vida. Afaste-se de aborrecimentos com o pessoal de
casa e também de desentendimentos com os colegas. No
relacionamento, menos ciúmes. Nº da Sorte 05.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Conseguirá se livrar das dificuldades e suas
esperanças serão renovadas nas questões amorosas.
Aguarde muita coisa boa no decorrer da semana, e não
se prenda a bobagens. Nº da sorte 05.

Vamos prestigiar nossos
cartunistas!

Câncer - 21/06 à 21/07

Tome uma decisão no amor e coisas muito
boas devem acontecer durante uma viagem rápida. Sua
possessividade, porém, precisará ser melhor controlada.
Se ainda estiver só vai encontrar alguém. Nº da sorte 13.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Sentirá as energias tensas nesta fase. Mesmo
assim, concentre-se nos estudos e tenha cuidado com os
gastos sem necessidade. Boa semana para investir em
atividades para se conhecer melhor. Nº da sorte 02.

Virgem - 23/08 à 22/09

Tente se dedicar mais ao romance e cuidado ao
fazer exigências ao par, já que você não estará com essa
bola toda. Mesmo assim, mudanças positivas devem ocorrer
na sua vida. Nº da sorte 43.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

A paixão será intensa e você vai querer inventar
mil formas de amar. Seu charme deve chamar a atenção
das pessoas. Curta a companhia dos amigos num programa
diferente, use bom-senso. Nº da Sorte 22.

Escorpião-23/10 à 21/11

Terá determinação para tomar decisões, mas
mantenha a calma nas questões de trabalho. Assim, seus
objetivos deverão se concretizar de maneira rápida e poderá
aproveitar as novidades. Nº da sorte 11.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12
Não entre em crise por causa de críticas nem
fale demais sobre suas conquistas para não atrair olho
gordo. Procure tirar uma folga para esquecer os problemas.
Muito carinho a dois. Nº da sorte 05.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Não exagere na agressividade ou poderá se
envolver em confusão no trabalho. Além disso, fofoca e
inveja devem atrapalhar seu caminho. Algumas cobranças
vão trazer irritação. Nº da Sorte 16.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Nas horas de lazer, curta a companhia dos
amigos. O ambiente de trabalho promete estar num clima de
paz e harmonia, e você poderá agir da maneira que desejar.
Mas mantenha os olhos aberto. Nº da Sorte 07.

Peixes - 20/02 à 20/03

Aproveite o clima de harmonia na companhia
da pessoa amada e, se surgir a oportunidade, não deixe
de realizar uma viagem em família. Você conseguirá usar
as energias positivas. Nº da sorte 11.
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VD ótimo lote no Jardim CONDOMINIO Porto
Novo VD R$ 250.000,00/
Britânia 50mts da praia
4 sobrado c/ 1 dorm./
dctos OK/ R$ 220.000,00/ coz./ wc/ a serviço/ terreno 500mts/ escr. def./
Telefone 99622-9797 zap
98240-5545

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

VD Massaguaçu
50 mil + 15 parc. de
1.000,00
Terreno
5x30 c/edícula no
fundo/ ponto comércio frente/ (12)
98812-1429

VENDO
ESTOQUE
MEIA
MALHA/ MASCULINO E INFATIL
(12) 92000-1760 c/
Thomas

VD casa 2 dorm./ Martim de Sá/ dctos. OK/ R$
210.000,00/ TT 996229797 zap
ALUGO Casa Tinga
R$ 550,00/ 2 dorms/ coz/
banh/ 3887-7825 e (11)
98343-2668
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O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do Processo nº 1002990-30.2018.8.26.0126
que neste Juízo corre seus trâmites, processo de Ação de Rescisão
Contratual c/c Devolução de Imóvel e De Valores Pagos c/c Lucros Cessantes em que é Requerida CARMONA & CARMONA CONSTRUTORA
INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n.º 05.498.633/0001-95, no qual o Requerente WALDOMIRO GRANDI JUNIOR, requer a rescisão contratual, a devolução corrigida dos valores pagos
e a devolução do apartamento dado a título de entrada. Foi realizada tentativas para localizar a Requerida nos endereços Avenida Geraldo Nogueira
da Silva, n.º 2.182, Jd. Aruan, Avenida Nilo Braga Garcez, 450, Martim de
Sá, Avenida Vitor Meirelles, 555, Apto. 06, Martim de Sá, e Rua Evaristo
da Veiga, 500, Parque Balneário Poiares, todos em Caraguatatuba-SP, e
como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível
citá-la (a) pessoalmente, nestas condições foi deferido a citação pelo presente edital, para comparecerem em juízo, para promover sua defesa e ser
notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital,
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. 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, 2 de
dezembro de 2019.

VD Estrela D’alva
casa nova R$ 260 mil/
2 dorms. sendo 1 suíte/
sala/ coz/ wc/ gar/ 982405545

VENDO UM SOBRADO EM
CONSTRUÇÃO c/ 2 quarto, 2 banheiros,
sala, cozinha, garagem e sacada, área
construída 85m². Entrego pronto. Valor
R$ 130,000 mil. Loteamento Rio Marina.
Rua 5 em frente ao nº 300.
(12) 98133-7683 c/ Horacio

ALUGO
SOBRADO
Sumaré/ Forest ótimo
local/ 3 dor/ sala/ coz/ 1
wc/ quintal/ 2 vagas/ R$
1000,00 (12) 99663-8019

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1003505-31.2019.8.26.0126
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Savino Locação de Imóveis Eireli
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1003505-31.2019.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo,
Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 2º Cartório se processam os termos da Ação
de Usucapião PROCESSO Nº 1003505 31.2019.8.26.0126, promovido
por Savino Locação de Imóveis Eireli, através da qual objetivam por r.
sentença, a declaração de domínio do imóvel localizado nesta cidade
do imóvel situado na Rua Vital Brasil, nº 192, Centro, Caraguatatuba/
SP, Id. Munic. nº 01.074.011, assim descrito e confrontados: Inicia a descrição deste perímetro no ponto 1, cravado na divisa do imóvel nº 206
da Rua Vital Brasil, estando o ponto 1 inserido nas coordenadas referidas
ao sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) N: 7387495.970 e
E: 457742.870; daí segue com os seguintes azimutes e distâncias: Do
ponto 1 ao ponto 2, 308º02 47 e 11,14m; do ponto 2 ao ponto 3, 33º11
45 e 11,99m; do ponto 3 ao ponto 4, 127º17 01 e 9,98m; do ponto 4 ao
ponto 5, 17116752 36 e 1,61m; do ponto 5 ao ponto 1, 21216717 43 e
11,02m; encerrando uma área de 132,13m² (cento e trinta e dois metros
e treze decímetros quadrados). Confrontações: Do ponto 1 ao ponto com
o imóvel nº 206 da Rua Vital Brasil ID 01.074.012; do ponto 2 ao ponto 3
com o imóvel nº 479 da Avenida Oswaldo Cruz ID: 01.074.019; do ponto
3 ao ponto 4 com a Avenida Oswaldo Cruz; do ponto 4 ao ponto 5 com
a confluência da Avenida Oswaldo Cruz e Rua Vital Brasil; do ponto 5 ao
ponto 1 com a Rua Vital Brasil. Observações: Assim sendo, expediu-se
este edital, pelo qual ficam os réus ausentes, incertos e desconhecidos,
inclusive os confrontantes acima mencionados, CITADOS para, no prazo
legal de 15 (quinze) dias contados a partir do decurso do prazo do presente edital, venham, querendo, apresentar contestação, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos alegados pelos promoventes, (art.
285,2º parte e 319, ambos do Código de Processo Civil). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 31 de outubro de 2019.

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
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Vendo sobrado na Martim de
Sá, dois dorm. dois WC, duas
vagas de garagem, sem tx
de condomínio, 300mts da
av. da praia, dctos ok para
financiamento R$ 170.000,00
negocia melhor valor para
venda a vista.
TT 12 99622-9797
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery

De terça-feira a domingo

Site - http://www.noroestenews.com.br

(12)

ANO XXI Nº 1.125

