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Prefeitos do Litoral Norte
participam de visita técnica
ao Hospital Regional
Réveillon em Caraguatatuba
registra quase 100% de ocupação
e mais de 200 mil pessoas

IPTU 2020: cota única com
10% de desconto vence
dia 31 em Caraguá
Felipe Augusto recebe novo
delegado da Capitania dos
Portos de São Sebastião
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“Revisão da Vida Toda”
Sua aposentadoria do INSS
Após muita expectativa, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm direito
à chamada revisão da vida toda. Tem direito
a esta revisão os segurados aposentados que
tenham contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994. O foco deve estar
naqueles segurados que tenham as maiores
contribuições anteriores a este marco, pois
rompendo a barreira inicial do Período Básico de Cálculo (PBC), em julho de 1994,
teriam a média das contribuições (salário-de-benefício) maiores do que se apurados
conforme a regra geral.
Essa revisão é válida para os trabalhadores que se aposentaram após o ano de
1999 e não puderam computar em seu benefício os salários de contribuição anteriores a 1994, pois o INSS realizou o cálculo
com os valores recolhidos após o início do
Plano Real. Ou seja, a correção é o recálculo da média salarial, considerando todos os
salários do trabalhador, mesmo os anteriores
a julho de 1994, antes do Plano Real. Atualmente, para calcular a média dos salários que
será a base de pagamento da aposentadoria,
o INSS utiliza apenas as remunerações em
reais.
Ocorre que muitas pessoas tiveram as
maiores contribuições antes de julho de 1994
e isso ocasionou um enorme prejuízo. Com
a decisão do STJ, os processos que estavam
parados poderão voltar a ser analisados. Há
pelo menos 1.927 ações com esse tipo de pedido, mas o número deve ser maior, já que
a maioria dos tribunais e das varas federais
não informam o total de casos paralisados
sobre o tema.
Vale ressaltar que, além do fator previdenciário, que diminui o valor mensal em
razão da idade, expectativa de vida e o tempo
de contribuição, os valores anteriores a 1994
não fazem parte do cálculo realizado, diminuindo o valor mensal inicial pago como benefício. Para muitos segurados que recebiam
salários altos antes de 1994, o valor do benefício foi consideravelmente prejudicado.
A regra de transição considera apenas
os salários contribuídos após o Plano Real.
Portanto os segurados que se filiaram ao sistema após 1999 tem o direito de terem considerados todos os salários de contribuição de
sua vida laboral, já os trabalhadores que se
filiaram antes de 1999 não possuem o mesmo benefício.
A regra determina que o INSS não
compute os valores pagos em outras moedas
que não sejam o Real, independentemente da

vida contributiva anterior do segurado contar
com salários mais altos. Já existiam entendimentos judiciais que garantem a aplicação
da regra prevista no Art. 29, I e II, da Lei
8.213/91 e o cálculo mais favorável que a
regra de transição prevista no Art. 3º da Lei
9.876/99. Agora, o Superior Tribunal de Justiça consolida o tema.
A Justiça já vinha reconhecendo este
direito. A atualização considera as maiores
contribuições feitas e não só a média das
80% maiores após a criação do Plano Real.
Exemplo disso, foi decisão recente da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial
Federal do Rio que garantiu correção de
33,88% da aposentadoria. Assim, o segurado
teve seu benefício reajustado, passando de
R$ 2.103,64 para R$ 2.816,41. Além disso,
recebeu atrasados de R$ 53.573,80.
Neste caso específico, o aposentado
- que continua no mercado de trabalho como
industriário -, se aposentou em 2011 de forma proporcional. Na época, o INSS só considerou as contribuições feitas a partir de julho
de 1994, ano que determina a lei no cálculo
inicial. A limitação causou prejuízo ao segurado, pois havia contribuído com valores
maiores que aqueles feitos quando entrou em
vigor a lei que limita as revisões.
Na decisão, o juiz Guilherme Bollorini Pereira, relator da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio, avaliou que o aposentado foi prejudicado pelo
cálculo do INSS e determinou a correção do
benefício e o pagamento de atrasados, que
devem sair em 60 dias.
O caso foi julgado no STJ sob o tema
999 e já havia recebido voto favorável do
relator da medida, ministro Napoleão Nunes
Maia, em junho deste ano. Em seu voto, o
relator afirmou ser favorável à aplicação da
regra mais vantajosa ao beneficiário, caso
ele tenha condições de optar pelas duas bases de cálculo.
A decisão é positiva, uma vez que
fará com que o segurado receba uma aposentadoria de acordo com os valores com os
quais contribuiu por toda a vida. Importante
destacar que é preciso fazer as contas antes
de entrar com processo. É essencial fazer o
cálculo e as simulações antes de entrar com a
ação para demonstrar que a ação da Revisão
da Vida Toda lhe é de direito. Isso porque só
os segurados que se aposentaram a menos de
dez anos podem pedir a revisão.
*João Badari é advogado especialista em
Direito Previdenciário e sócio do Aith, Badari e Luchin Advogados
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IPTU 2020: cota única com 10% de
desconto vence dia 31 em Caraguá

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria Municipal da Fazenda, iniciou a distribuição
dos 83.632 carnês do IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020 pelos
Correios. A cota única, com
desconto de 10%, vence no
próximo dia 31 de janeiro.
Caraguatatuba espera arrecadar R$ 94.937.232,10
com o montante de carnês
lançado.
A 2ª via do carnê do
IPTU pode ser solicitada
a partir desta quinta-feira
(2/1), na Área de Tributos
Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), no Paço Municipal,
no Centro.
O proprietário também pode acessar 2ª via pelo
site
www.caraguatatuba.
sp.gov.br, na parte destinada ao “Cidadão/Tributos”.
É necessário ter em mãos o
número da Inscrição Cadastral do imóvel para acessar
a 2ª via e imprimir. Caso
o contribuinte não tenha o
número, basta solicitar pelo
e-mail cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br ou
pelos telefones (12) 38978170/8221 (Cadastro).
Fevereiro – Também
há opção de pagar à vista,
com 5% de desconto, até o
dia 20 de fevereiro. Há ainda a opção de dividir o carnê em 11 vezes, sendo a primeira parcela para o dia 20
de fevereiro. Nos dias em
que o vencimento coincidir
com finais de semana e feriados, o tributo poderá ser
pago no próximo dia útil.
Em Caraguatatuba,
o reajuste no IPTU 2020
considerou o mesmo valor
da correção do Valor de
Referência do Município
(VRM), que foi de 2,55%
(variação de novembro de
2018 a outubro de 2019).
O VRM foi calculado com
base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e passou de R$

3,48 para R$ 3,57 este ano.
A Área de Tributos
Imobiliários (Cadastro) da
Secretaria Municipal da
Fazenda lançou 83.632 carnês de IPTU. Desse total,
58.433 representam imóveis
com edificações e 25.199
terrenos; além de outros
4.503 lançamentos como
isentos ou imunes (Art. 150
da CF/Das Limitações do
Poder de Tributar). Outros
38.639 carnês serão envidados para endereços fora de
Caraguatatuba.
Acessa SP
A 2ª via do carnê do
IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) de 2020
também pode ser requerida
no Posto do Acessa SP, na
Praça Diógenes Ribeiro de
Lima, no Centro. O cidadão
precisa apresentar o número da Inscrição Cadastral do
imóvel. Para utilizar os serviços do Acessa São Paulo
é necessário ir ao local munido de um documento de
identificação com foto e fazer um cadastro digital para
usar o serviço de internet
gratuita do posto.
O Acessa SP fica
na Praça Diógenes Ribeiro
de Lima (localizada na Av.
da Praia), 140 – Centro. O
horário de atendimento vai
das 11h às 17h. O telefone é
(12) 3883-3042.

Poupatempo
O outro Posto do
Acessa SP está localizado
no Poupatempo, na Av. Rio
Branco, 955 – Indaiá (Em
frente à Escola Estadual
Colônia dos Pescadores).
O local funciona das 9h às
17h, de segunda a sexta-feira e sábado, das 9h às 13h.
Serviço
IPTU 2020 – 2ª via
Cota única: 10% de desconto no pagamento à vista até
dia 31 de janeiro
Site: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/ na parte destinada ao “Cidadão/Tributos”
Área de Tributos Imobiliários: Cadastro/Guichê 4 no
Paço Municipal
Email: cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br
Endereço Paço Municipal:
Rua Luiz Passos Junior, 50
– Centro
Horário de expediente: 9h
às 16h30
Telefones: (12) 38978170/8221
Acessa SP (Internet Gratuita)
Praça Diógenes Ribeiro de
Lima, 140 – Centro, Horário: 11h às 17h
Telefone: (12) 3883-3042
Poupatempo – Av. Rio
Branco, 955 – Indaiá
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira/ das 9h
às 13h, aos sábados,
Telefone: 0800 772 36 33
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Dados divulgados
nesta quinta-feira (02/01)
apontam que a taxa de
ocupação de hotéis e pousadas em Caraguatatuba
no Réveillon chegou perto
dos 100% e muitos turistas ainda devem esticar a
folga até o próximo domingo (05/01).
Muitos deles puderam acompanhar a tradicional queima de fogos
em cinco pontos de Caraguatatuba: Centro, Martim
de Sá, Massaguaçu, Porto

Novo e Indaiá. Foram
mais de 7 toneladas de
fogos e com duração de
10 a 15 minutos.
N
o
centro, a duração foi de
19 minutos.
Para facilitar
a circulação
das pessoas,
o trânsito foi
interrompido

Prefeitos do Litoral Norte participam
de visita técnica ao Hospital Regional

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
realizou na manhã dessa
segunda-feira (06/01) uma
visita técnica ao Hospital
Regional, localizado no bairro Pontal Santamarina, próximo ao Serramar Shopping.
O encontro reuniu
prefeitos do Litoral Norte,
diversas autoridades, além
de vereadores e secretários
municipais. Dentre eles estavam os representantes do
Instituto Sócrates Guanaes,
responsável pela gestão do
Hospital.
A visita foi guiada
pelo engenheiro responsável
pela obra, Klaus Wilhelm, e
pela representante da Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo, Maria Cristina
Gomes.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a visita
técnica reforça o compromisso do município em investir a favor da saúde. “Essa
é mais uma das grandes conquistas em favor da saúde. É
mais uma obra que atenderá
toda a população. Não se limita apenas a Caraguatatuba,
mas também todas as cidades
do Litoral Norte e Vale do
Paraíba. Esse é nosso objetivo, salvar vidas atribuindo
o máximo de amor e eficiência”, anunciou.
Os visitantes puderam
conhecer todos os setores do
hospital. Todo o planejamento está sendo realizado por
etapas e boa parte da obra já
está praticamente finalizada.
A previsão é que a partir de
março o Hospital Regional
seja inaugurado e entre em
funcionamento.
Segundo a diretora
na Avenida Dr. Arthur da administrativa do Instituto
Costa Filho (Avenida. da Sócrates Guanaes, Aline Oli-

Réveillon em Caraguatatuba registra
quase 100% de ocupação e mais de
200 mil pessoas

Praia) no sentido Martim
de Sá (altura da Avenida
Guarulhos) e no sentido
Centro (Avenida Engenheiro João Fonseca).
O acesso ao Morro
Santo Antônio, que ficou
fechado na Virada do Ano,
já foi liberado para visitação e circulação de pedestres e ciclistas.
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no de mais de 28 mil m² , o
Hospital Regional conta com
nove salas de cirurgia e 220
leitos – 186 leitos operacionais distribuídos em 48 de
clínica médica, 48 de clínica
cirúrgica, 25 de ortopedia e
traumatologia, 25 de neurocirurgia e 40 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), além de 16 leitos
de Day Clinic e 20 leitos de
Pronto-Socorro.
Essa conquista é resultado de um investimento
de R$ 188 milhões do Programa Saúde em Ação, parceria da Secretaria de Estado
da Saúde com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Anexo ao Hospital
Regional, as obras para ala
de Quimioterapia e Radioterapia seguem a todo vapor. A
previsão é que ela esteja em
funcionamento até o final
deste ano.
“Essa parte foi um
pedido meu, pessoal, e é bom
saber que em breve nossos
pacientes não vão mais precisar se deslocar para distâncias longas. Eles já sofrem
com a doença e todo o tratamento, por isso, poder dar a
eles um pouco mais de conEstrutura
Com uma área cons- forto é muito importante”,
truída de mais de 7 mil m², finalizou o prefeito Aguilar
seis pavimentos e um terre- Junior.
veira, a equipe trabalha para
atender de forma humanizada e eficiente à população
que precisa e merece, conforme a missão do Instituto
Sócrates Guanaes defendida
pelo seu fundador e diretor-presidente, Dr. André Guanaes.
“Após a inauguração,
as atividades serão implantadas de forma gradativa, tendo início pelos atendimentos
laboratoriais. Essa etapa é o
momento de prover a organização e planejamento, principalmente no que se refere
a aquisição de equipamentos
clínicos e mobiliários. É uma
enorme satisfação participar
desse momento tão importante”, anunciou a diretora.
Sobre o chamamento
de funcionários, Aline destacou a vontade de concentrar
as contratações na região.
“Também será iniciado o
processo de seleção de pessoal. Essa etapa, inclusive, é
realizada pelos meios legais
e será amplamente divulgada
na região”.
Os
procedimentos
para participar das seleções
devem ser divulgados em
breve.

janeiro de
0809
dede
novembro
de2020
2018
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Ilhabela - Seguem abertas as inscrições
para a bolsas de estudos de 2020

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Educação e do Conselho
Municipal de Educação,
abriu as inscrições para a
concessão e renovação da
bolsa de estudo para o 1º
semestre de 2020, e auxílio
transporte. Os benefícios
são destinados aos alunos
do ensino técnico e superior
e as inscrições permanecem
abertas até o dia 28/2.
Os estudantes interessados devem retirar a “relação de documentos para
bolsa de estudos – 2020” e
o formulário de bolsas de estudos no setor de protocolo,
no Paço Municipal, situado
na Rua Prefeito Mariano
Procópio de Araújo Carvalho, 86, Perequê, das 10h às
17h, ou pelo link http://bit.
ly/2ZDDzFv. O prazo para a
entrega dos documentos é até
o dia 28 de fevereiro.
Os processos deverão
ser encaminhados à Secretaria de Educação e os documentos seguirão para a análise do Conselho Municipal de
Educação.
A Prefeitura aumen-

tou de 30% para 50% a porcentagem mínima concedida
aos estudantes. Para os cursos de graduações superiores
na área da saúde (medicina,
enfermagem,
fisioterapia,
odontologia, nutrição e psicologia), o percentual mínimo concedido será de 70%,
podendo chegar até 100%.
De acordo com a Lei
Municipal 1365/2019, o benefício é para aqueles matriculados em primeira e única
graduação de nível superior
devidamente
reconhecida
pelo Ministério da Educação
(MEC), bem como em primeiro e único curso técnico
profissionalizante.
O CME utilizará

A servidora Ana Maria
Nogueira é nomeada a secretária
adjunta da pasta.
A prefeita de Ilhabela,
Maria das Graças Ferreira, a
Gracinha anunciou na segunda-feira (30/12), a nomeação de
Gustavo Barboni como secretário de Saúde e a servidora Ana
Maria Nogueira como adjunta
da pasta.
Os decretos foram assinados no dia 27 de dezembro
e entraram em vigor a partir do
dia 1º de janeiro de 2020. Nesta Administração, Barboni já
ocupou o cargo de adjunto de

Assuntos Jurídicos, de Saúde e
também de Interventor da Santa
Casa. “É uma satisfação muito
grande assumir a Secretaria de
Saúde, conto com toda a equipe
competente da saúde para devolver à população uma prestação de serviço com qualidade”,
declarou o novo secretário.
A prefeita Gracinha,
mais uma vez salientou a parceria entre as secretarias e o
trabalho desenvolvido para a
população. “Conto com cada
um de vocês para que o nosso
governo seja participativo e que
atenda os anseios da população.

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
como critério para concessão
das bolsas a renda familiar e
as despesas comprovadas,
sempre tendo como base
as informações prestadas e
comprovadas documentalmente no ato da inscrição.
Os alunos contemplados com os benefícios
deverão prestar serviços gratuitos ao município referente
ao benefício que ganha, pagando horas anuais.
As condições para
obtenção de bolsas continuam as mesmas da legislação
vigente, devendo o estudante requerer a concessão do
benefício entre os dias 2 de
janeiro e 28 de fevereiro ou
entre 20 de junho e 20 de julho de cada ano.

Gustavo Barboni é o novo secretário
de Saúde de Ilhabela

O gabinete e as secretarias estão
de portas abertas para que todos os nossos munícipes sejam
atendidos e ouvidos.

3º BAEP prende homem
com 366 porções de
drogas em
Caraguatatuba
Policiais militares
prenderam um homem de
33 anos por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira
(03/01), na Alameda Marisco,
em Caraguatatuba.
Policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de
Polícia (Baep) faziam patrulhamento pelo bairro Jardim
Golfinhos, quando viram dois
homens que ao notarem a
aproximação da viatura tentaram fugir.
Com um dos suspeitos foi encontrado no bolso da
bermuda, 28 pedras de crack,
cinco porções de cocaína e
três de maconha. Já com o outro, nada de ilícito foi achado.
Na casa do primeiro indivíduo foram apreendidas mais
173 pedras de crack, 128
papelotes de cocaína e 29 de
maconha, todos já prontos
para a venda.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do
município e o indiciado ficou
à disposição da Justiça.

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

Polícia Militar do Interior)
prenderam um homem e recuperaram duas motocicletas
que haviam sido roubadas no
município de Caraguatatuba
na última quinta-feira (02/01).
Uma equipe da PM foi acionada pelo Copom para averiguar o roubo de duas motos
que teria ocorrido no bairro
Getuba.
Em diligência ao local indicado, os policiais avistaram um indivíduo em posse
de um dos veículos roubados.
Em um primeiro momento
o suspeito conseguiu fugir,
porém, o patrulhamento foi
intensificado e a equipe o localizou, bem como as duas
motocicletas, em uma área
de mata, próximo ao local
da ocorrência. Uma arma de
fogo foi apreendida em posse
do indivíduo.
O homem foi encaminhado ao DP do município
onde o caso foi registrado. As
motocicletas foram restituídas
aos proprietários.

Polícia Miliar prende
16 pessoas e recupera
celulares roubados em
Ubatuba
PMs prenderam 16
PM recupera motos
pessoas e apreenderam dois
roubadas e prende
adolescentes por roubos ocorhomem em
ridos na madrugada de quartaCaraguatatuba
Policiais militares -feira (01/01) em Ubatuba. 		
No flagrante, diverdo 20º BPM/I (Batalhão de

sos objetos foram recuperados.
Policiais militares
do 20º Batalhão de Polícia
Militar do Interior (BPM/I)
faziam patrulhamento pelo
bairro Perequê-Açu, quando
dois homens disseram que
tinham acabado de ser roubados por cinco homens.
Com a localização
obtida pelo rastreamento de
um dos celulares das vítimas,
a equipe conseguiu encontrar
o esconderijo da quadrilha.
Um dos suspeitos foi encontrado em uma barraca, dentro
do quintal da casa, e junto
dele estavam dois celulares,
R$ 3 mil e um revólver calibre
38.
Dentro do imóvel,
os policiais flagraram mais 15
envolvidos, sendo 11 homens
e quatro mulheres. Além disso, um dos menores foi encontrado com uma sacola com
18 pinos de cocaína, porções
de maconha e ecstasy e R$
1.039,00.
No total, foram
apreendidos 41 celulares,
sendo cinco já devolvidos as
vítimas, além de 59 pulseiras
e correntes e 10 relógios e R$
5.387,00. A equipe também
apreendeu cinco carros usados pelo grupo. O caso foi
encaminhado à Delegacia do
município, ficando os envolvidos à disposição da Justiça.
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Caraguatatuba Summer Festival:
Michel Teló agita público de 30 mil pessoas

A programação do Caraguatatuba
Summer Festival 2020 continua a todo
vapor com apresentações de cantores de
renome nacional e de artistas locais. Na
noite de sábado (04/01), o cantor Michel
Teló agitou um público estimado em 30
mil pessoas, no palco da Praça da Cultura, no centro da cidade.
Cantor, compositor e multi-instrumentista, Michel Teló cantou sucessos do projeto Bem Sertanejo, os hits ‘Ai
Se Eu Te Pego’, ‘Humilde Residência’
e clássicos como Fio de Cabelo, Boate
Azul. A nova música de trabalho, “Casal Modão”, faixa que integra o recém-lançado EP Churrasco do Teló também
fez parte do repertório.

palco Gigi Marques, Miriam Mendes,
Iris Manz, João Marcos e a dupla Henrique e Fernandes.
O cantor Juninho Campos fez
uma participação especial durante o
show apresentando sua nova música de
trabalho “Se eu quero um beijo seu”. Juninho estava muito emocionado, relembrou sua trajetória em bares da região e
agradeceu a Michel Teló pela oportunidade.
Sempre atencioso, o cantor recebeu em seu camarim fãs que participaram de um sorteio realizado nos canais
oficiais da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
Michel Teló agradeceu à Prefei-

Caraguatatuba Summer
Festival 2020
A programação do Festival segue
com muita música até 15 de fevereiro.
Os shows acontecem na Praça da Cultura (Centro), Porto Novo (Sul) e uma
novidade: shows no bairro Massaguaçu, na região Norte da cidade. Todos os
eventos são gratuitos.
Confira as
próximas atrações:
11/01 (Sábado)
22h: Rastapé
Praça de Eventos – Porto Novo
12/01 (Domingo)
21h: Ana Carolina
Praça da Cultura – Centro
17/01 (Sexta-Feira)

O artista também é conhecido por
revelar novas promessas da música e é
o atual pentacampeão do programa The
Voice Brasil, da Rede Globo de TV.
Com uma energia contagiante,
Michel Teló agitou e interagiu com o
público que acompanhou a apresentação
com muita alegria.
Artistas locais também abrilhantaram a noite do Festival e se apresentaram antes de Michel Teló. Subiram ao

tura Municipal, Secretaria de Turismo
e toda equipe envolvida na produção
do evento. Ele afirmou seu apreço pelo
Litoral, não só para a realização de trabalhos, mas em momentos de lazer com
sua família. Ele estava tão à vontade que
após o show, Michel e sua banda ainda
fizeram um ensaio fechado de uma nova
música que fará parte de um DVD a ser
lançado pelo cantor. Vem mais sucesso
por aí!

21h: Demônios da Garoa
Praça da Cultura – Centro
18/01 (Sábado)
21h: Chimarruts
Massaguaçu
24/01 (Sexta-Feira)
21h: Planta & Raiz
Praça da Cultura – Centro
25/01 (Sábado)
21h: Os Travessos
Praça da Cultura – Centro
02/02 (Domingo)
21h: Falamansa
Praça da Cultura – Centro
07/02 (Sexta-Feira)
21h: Detonautas
Praça da Cultura – Centro
15/02 (Sábado)
21h: Banda Melim
Praça da Cultura – Centro
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Mamãe Gisele e
o Papai Claudio
prepararam
uma festa
maravilhosa
para a princesa
Melissa.
Parabéns e
muitas
felicidades!!!

Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Summer Festival 2020
Michel Teló - Caraguá

Prefeitura e Etec e ampliam número
de vagas no ensino técnico

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio de convênio firmado entre a Secretaria da Educação (SEDUC)
e o Centro Paula Souza
(CPS), do Governo do Estado de São Paulo, comemora
a oferta de dois novos cursos
pela Escola Técnica Estadual (Etec) do município, em
salas descentralizadas, no
primeiro semestre deste ano.

Felipe Augusto recebe novo delegado
da Capitania dos Portos de São Sebastião

O prefeito de São
Sebastião, Felipe Augusto,
recebeu no Paço Municipal,
o novo comandante da Capitania dos Portos de São Sebastião, o Capitão de Fragata
Adriano Vieira de Souza, na
manhã desta terça-feira (7).
O novo comandante
estava acompanhado do também Capitão de Fragata Wagner Goluart de Souza, que
está responsável como delegado da Capitania dos Portos
O prefeito de São
do município até este sábado
Sebastião, Felipe Augusto,
(11), quando será realizada a
assinou o Termo Aditivo do (CIP), pelos professores da divulgada na próxima quincerimônia de transmissão de
ta-feira (9) no site www.vesConvênio, em novembro do Etec.
cargo ao novo capitão.
tibulinhoetec.com.br e, em
ano passado, e possibilitou
“Seja muito bem-vin-

que a Etec acrescentasse ao
seu portfólio os cursos técnicos em ‘Dança’ e ‘Nutrição
e Dietética’, com ampliação
do número de vagas da unidade de ensino.
Com 30 vagas, a formação em Dança será ministrada na Fundação Educacional e Cultural “Deodato
Sant’Anna” (FUNDASS).
Já Nutrição e Dietética, terá
40 vagas e, aulas no Centro
Integrado Profissionalizante

Para se candidatar ao
ensino técnico basta que o
interessado tenha concluído
ou esteja cursando a partir
do 2ª ano do ensino médio.

seguida, sairá a convocação
para a prova de aptidão, enviada para o e-mail dos candidatos, informando o data e
horário da avaliação.

O edital de classificação geral do processo seletivo será divulgado no dia
17 de janeiro, sexta-feira.
As matrículas acontecem na
secretaria da Etec, no Porto
Grande, nos dias 21 e 22 de
A classificação da janeiro, das 9h às 12h e 13h
prova teórica de Dança será às 18h.
O processo seletivo
dos candidatos está em andamento e aconteceu por
meio do Vestibulinho Etec,
realizado no dia 15 de dezembro de 2019.

do capitão Adriano, e faço
votos de um ótimo convívio e
uma parceria produtiva, com
laços de amizade e de cooperação entre a Prefeitura e a

Marinha do Brasil, que assegure uma fiscalização intensa,
e ações que mantenham nossas águas seguras”, comentou
o prefeito Felipe Augusto.

São Sebastião continua com campanha
de incentivo à doação de sangue

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria
de Saúde (SESAU), segue com
a campanha de cadastro de pessoas interessadas em doar sangue no município. Os doadores
são levados gratuitamente ao
Núcleo de Hemoterapia de Taubaté – principal fornecedor de
sangue de São Sebastião – para
doação voluntária de sangue.
A moradora de Boiçu-

canga, Elenice Góes Cardoso,
contou sobre a experiência de se
tornar doadora. “Eu sempre quis
doar sangue, esta foi a minha
primeira vez e foi maravilhoso,
além de me trazer a sensação de
dever cumprido, porque como
cidadãos temos que ajudar o
próximo, estamos aqui para
isso. Para planos futuros eu pretendo ser doadora de medula óssea”, disse.

A iniciativa, que teve
início em agosto, já cadastrou
cerca de 100 pessoas, deste
total, pelo menos 40 foram levadas para Taubaté. Para participar da campanha, basta procurar qualquer uma das unidades
básicas de saúde do município
e realizar um cadastro. O procedimento também pode ser feito
pelo telefone da Secretaria de
Saúde: (12) 3891-3409.
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HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

“Quem diz que gay é
escandaloso nunca
viu um hetero defendendo
Bolsonaro”
José Simão
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04

As atividades em equipe serão o destaque
deste período e uma notícia agradável pode trazer algumas
alegrias. Tudo indica que você dará a volta por cima numa
questão do passado. Nº da Sorte 13.

Touro - 21/04 à 20/05

Cuidado para não se envolver com alguém
autoritário, mas defenda seu ponto de vista sem perder o
foco nas discussões. Deixe esta fase rolar sem cobranças
e não tenha medo de inovar na intimidade. Nº da Sorte 26.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Não se deixe levar por uma aventura amorosa.
Se agir com compreensão e entendimento, evitará brigas
com os amigos. Boa semana para apostar em projetos
ligados a várias pessoas. Nº da Sorte 08.

Câncer - 21/06 à 21/07

Confie na proteção divina caso precise tomar
decisões. Uma paixão platônica vai mexer com sua cabeça.
Sua saúde pede atenção em dose dupla em relação a
alimentação. Nº da Sorte 60.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Use seu poder de comunicação com os amigos e realize várias atividades com eles. Arrume também
um tempinho para ficar com quem ama e aposte na sua
criatividade nos momentos a dois. Nº da Sorte 07.

Virgem - 23/08 à 22/09

Preste atenção nas suas palavras, já que pode
surgir um clima de incompreensão no astral. Evite entrar
em conflito com alguém que você gosta muito. Na paquera,
controle a ansiedade para não se complicar. Nº da Sorte 01.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Preste atenção nas suas atitudes exageras.
Por conta do clima de tensão, esta semana não será das
melhores, principalmente se insistir em agir de cabeça
quente. Nº da Sorte 08.

Escorpião-23/10 à 21/11

Evite bater de frente com alguém nos relacionamentos com os colegas e deixe clara sua intenção em
qualquer situação. Saiba lidar melhor com as questões de
dinheiro. Nº da Sorte 09.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Fique de olho nas suas atitudes exageras e
não se envolva em discussões com pessoas autoritárias.
Procure não ver somente um lado nos negócios para não
se levar pela ambição em excesso. Nº da Sorte 13.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Não leve desaforos para casa, mas não crie
também confusão à toa. Use sua intuição para acertar os
ponteiros com seu amor, já que não é o momento ideal para
tomar decisões definitivas. Nº da Sorte 10.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Curta os momentos de cumplicidades com o
par na cama. Se ainda estiver só, dê o primeiro passo na
paquera investindo no seu poder de comunicação. Nº da
Sorte 01.

Peixes - 20/02 à 20/03

Uma preocupação com viagem vai mexer com
seu astral. Evite contatos com pessoas de outra cidade e
controle sua rebeldia. Conhecerá muita gente através dos
amigos. Nº da Sorte 35.
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Caraguá reúne secretarias para alinhar
estratégias do Plano Preventivo da Defesa Civil

Para garantir a segurança e proteção da cidade
na temporada de chuvas
que está por vir, a Prefeitura de Caraguatatuba realizou nessa sexta-feira
(03/01) uma reunião de alinhamento e atualização das
equipes de trabalho ligadas
ao PPDC – Plano Preventivo da Defesa Civil.
A reunião, coordenada pelo prefeito Aguilar
Junior, contou com representantes das secretarias de
Urbanismo, Serviços Públicos, Obras, Habitação,
Saúde, Turismo, Educação,
Esportes, Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Fundo Social de Solidariedade, Administração,
Tecnologia da Informação,
Secretaria da Pessoa com
Deficiência e do Idoso,
além da própria Defesa Civil.
Logo no início da

pauta, o prefeito Aguilar
Júnior ressaltou a importância do envolvimento de
todos os presentes. “Cada
um aqui é peça fundamental para o nosso plano. O
tema que vamos tratar é de
grande importância para a
cidade e envolve cuidado e
amor ao próximo”, disse.
O intuito da reunião
foi abordar a questão do
monitoramento das principais áreas de risco da cidade, e principalmente, fazer
uma avaliação dos impactos, alinhar as estratégias
e integração das equipes,
para que a resposta ao munícipe seja rápida.
Durante o encontro,
foram citados os relatos de
munícipes quanto aos efeitos positivos e benefícios
gerados pelas obras contra
enchentes que estão em andamento de norte a sul da
cidade.

Para o prefeito Aguilar Junior, é necessário
avaliar bem e tentar cobrir
o máximo de bairros possíveis para reduzir os danos.
“Estamos com as obras em
andamento e com o trabalho forte de limpeza de rios,
córregos, valas. Precisamos
planejar e agir, assim estaremos preparados para enfrentar a temporada de chuvas”, disse.
Na segunda parte
da reunião, o vice-prefeito
e Coordenador da Defesa
Civil, Capitão PM Campos
Júnior, destacou a segurança e questões técnicas a respeito do assunto.
Campos Junior também falou da necessidade
de focar no monitoramento
de todas as áreas que precisam de atenção especial,
visando amenizar os impactos em momentos de
possíveis remoções.
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Agentes de saúde de Ubatuba
participam de treinamento sobre coleta
de dados da dengue

Cerca de 100 agentes comunitários de saúde
de Ubatuba participam até
quarta-feira, 08, de treinamento para utilização do
Sisamob –Sistema de Coleta de Dados Portátil sobre a
dengue e outras arboviroses
(zika, chikungunya e febre
amarela), desenvolvido pela
Sucen – Superintendência
de Controle de Endemias do
Estado de São Paulo.
A capacitação é conduzida pela Vigilância em
Saúde de Ubatuba e é dirigida aos agentes que já utilizam tablets como ferramenta de trabalho. Os mesmos
foram divididos em seis turmas que participam do treinamento na sede da secretaria municipal de Saúde.
O Sisamob está disponível gratuitamente para
todos os municípios e recolhe diferentes dados que

enfrentou uma epidemia de
dengue apresentando um total de 1.482 casos confirmados, 1.945 casos descartados
e 29 aguardando resultado
de exame. Em 2020, já são
7 casos notificados até 6 de
janeiro, dos quais 3 foram
confirmados e 4 descartados.
Os dados de Ubatuba
são atualizados duas vezes
por semana e estão disponíveis nos Boletins de Arboviroses, divulgados na página
internet da Vigilância em
Dados da dengue
Em 2019, Ubatuba Saúde de Ubatuba.

permitem aos gestores públicos planejar suas políticas
de enfrentamento às arboviroses. Condição dos imóveis
visitados, presença de criadouros ou não, condições
de pavimentação do local,
presença de animais, entre
outros, são exemplos dos
tipos de informações lançados no Sisamob por meio de
dispositivos portáteis como
os tablets.

O DIA DE
SOLIDARIEDADE

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

Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo de
Usucapião nº 1000712.81.2018.8.26.0247, do fórum de Ilhabela, requerido
por Thiago Carvalheira Silva. O MM.JUIZ de Direito da Vara única de Ilhabela, Dr. Vitor Hugo Aquino de oliveira, na forma da lei etc. FAZ SABER,
aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, que tramita
na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usucapião, visando o imóvel
designado da seguinte forma; inicia-se no ponto 1, cravado de frente para a
Rua Jacob Eduardo Toedtli distante 74,57m do ponto de intersecção formados pelos alinhamentos da Rua Jacob Eduardo Toedtli e Avenida dos Bandeirantes, caracterizado pelas coordenadas georreferenciais ao sistema
U.T.M.(datum Sirgas 2000) N: 7.367.991,880 e E: 463.249.829; do ponto 1
segue numa linha reta de 11,31 m, com azimute de 45°26'03", confrontando
com a Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atingir o ponto 2; deste ponto deflete
a direita, e segue numa linha reta de 46,38m, com azimute de 109º25'13"
confrontando com o prédio nº 294 da Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atingir
o ponto 3, deste ponto deflete a direita, e segue numa linha reta de 9,95m,
com azimute de 212º21'12", confrontando com o prédio nº 65 da Rua Ernani Azevedo de Nascimento, até atingir o ponto 4, deste po0nto deflete à
direita, e segue numa linha reta de 49,11m, com azimute de 288º53'05",
confrontando com o prédio nº 178 da Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atingir o ponto 1, início da presente descrição, perfazendo uma área total de
473,38m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expedindo-se o presente edital para citação dos interessados, para
no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias para contestar a
ação, sendo o presente Edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Ilhabela, 26 de março de 2.019.

O dia de Solidariedade 2019 do Rotary Club de CaraguatatubaPoiares, em parceria com o Instituto GPA - Atacadista Assaí,
foi um sucesso em todos os sentidos. Depois de 12 hs de trabalho intenso, com mais de uma dezena de voluntários engajados, o resultado e a sensação de missão cumprida se confirmaram nas 1,15 toneladas de alimentos arrecadados.
VD Terreno Jd. das Palmeiras apenas 35.000,00/
Escritura Definitiva e Impostos Pagos/ (12) 981115520 whatsaap

VD casa R$ 400 mil próx. ALUGO Kit Temporada/
rodoviária AME/ 3 dor.
s/1 suíte/ edícula/ gar. até 4 pessoas/ mob/ 1
cob/ portão elétr/ terreno vaga auto/ Martin Sá (12)
300m²/ 3882-3022
98842-0002/ 99672-0020

VENDO Motor de
Popa 25HP Yamaha
ano 2009 Revisado/ R$
7.000,00/ Tratar: 982271169
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MINUTA EDITAL USUCAPIÃO MANOEL MENDES RAMALHO.
O DOUTOR GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, MM.JUIZ DE DIREITO
DA 3ª VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO
movida por MANOEL MENDES RAMALHO para constatarem a presente
ação processo nº 1000126-82-2019.8.26.0126 e para que chegue ao
conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do
futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que
apresentem contestação, sob pena de confissão e revelia, do imóvel
abaixo descrito: ‘’ : “Um terreno denominado lote 11 Quadra ‘’ U1” de frente para a Rua Itália Baffi Magni medindo (onze) metros de frente, por
( vinte e cinco) metros de ambos os lados, perfazendo uma área total de
aproximadamente 298,00 (duzentos e noventa e oito metros quadrados),
terreno situado no Bairro MASSAGUAÇÚ, no Município e Comarca de
Caraguatatuba/SP

VD LOTE 100m² no
Morro do Algodão próx.
Posto de Saúde/ tratar
(12) 99735-3675 no
período da manhã

Olá sou a Larissa nova na
cidade, linda, simpática e
gostosa, venha me conhecer
e passar momentos de prazer.
(12) 99621-0252/ 99760-7479

Alugo
sobrado
cond. no Tinga/ particular/ R$ 800,00/ 2 qtos/
2 banhs/ sala/ coz/ lavand/ (12) 98130-6031/
97406-3399

VENDE-SE
Casa
R$ 150.000,00 próx
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/
wc/ gar/ 3882-3022

VENDE-SE apto R$
240.000,00 M. Sá 2 dor/
sl/ coz/ wc/ gar. coberta/
3882-3022
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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