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Hospital Regional do Litoral
Norte inicia processo de
seleção de 500 profissionais
Treinamento para
processo seletivo do HR
reúne mais de 300 pessoas
30º Carnamar promete agitar domingo
de Carnaval em São Sebastião

Caraguatatuba tem o melhor desempenho
do LN na geração de empregos em 2019
Ilhabela realizará 2ª Festa
de Iemanjá na praia do Oscar
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Ano 2045
ciais de reserva.
Pessoas atualizadas e “baixadas” ciA humanidade não será mais limitada
berneticamente serão comuns nessa época.
pela velocidade da luz.
Por mil dólares, será possível comA inteligência artificial irá extrapolar
por CESAR vieira bisetto
prar um computador milhões de vezes mais os limites da Terra, levando sua influência
cesar@noroestenews.com.br
“inteligente” que todas as pessoas juntas.
primeiro ao sistema solar, e depois a outras
Terá
início
a
singularidade
tecnológaláxias.
Previsões assombrosas para o futuro
gica: a inteligência artificial irá superar o
Estrelas, planetas e meteoros vão se
de um dos maiores cientistas do mundo homem, assumindo o posto de vida mais in- transformar numa matéria estruturada capaz
teligente da Terra.
de abrigar vida.
Se você alguma vez já se perguntou 100% controlados por computador..
A
singularidade
mudará
para
sempre
Em 2099, as máquinas poderão consquando os robôs passarão a ser algo tão coTerá início uma nova fase da nanoteco
curso
da
história
humana.
truir
computadores
do tamanho de um plamum em nossas casas quanto uma geladeira, nologia que ajudará a entender totalmente o
A
destruição
da
humanidade
pelas
neta.
o americano Raymond Kurzweil diz não adi- funcionamento do cérebro humano.
máquinas é improvável, pois não haverá diParece incrível, não é? Mas precisavinhar, mas saber o ano exato: 2027. Mas por
ferenças especiais entre homem e máquina. mos lembrar que, já em 2016, já tinha gente
que ele teria tanta certeza?
Ano 2027
usando braços robóticos e os carregando.
Kurzweil é inventor, futurólogo, esSerá possível fazer uma simulação
Anos 2045–2099
critor e diretor de engenharia no Google, es- computadorizada precisa de todas as partes
A Terra irá se transformar num com- Fonte: Incrível.club - Este é um site dedicapecializado na área de Ciências da Computa- do cérebro humano.
putador gigante.
do à imaginação e à criatividade. O Incrível
ção e Inteligência Artificial. Ele é conhecido
Ao final da década será criada uma
As pessoas que optarem por manter foi concebido para despertar em cada um de
por seus prognósticos tecnológicos científi- inteligência artificial comparada à humana.
seu estado natural, viverão em áreas espe- nós o desejo de criar.
cos, sendo que alguns deles já se tornaram
realidade.
Ano 2029
Por exemplo, ele previu a queda da
A inteligência artificial passará no
União Soviética, a vitória de um computador teste de Turing, o que confurmará sua capaem uma partida de xadrez disputada contra o cidade de pensar como um ser humano.
comunicativa da criança”.
melhor jogador do mundo, o surgimento de
Ao fim da década, a realidade virtual
Sobre o trabalho
assistentes eletrônicos, como Siri e Alice, e terá uma qualidade tão alta que será impossívoluntário do casal Julio
sistemas de realidade virtual aumentada.
vel diferenciá-la da realidade real.
e Débora, a diretora conEm um post, o Incrível.club traz alAs nanomáquinas serão amplamente
ta que foi uma tarde com
gumas previsões do futurólogo para o século utilizadas na medicina.
uma energia incrível, onde
21. Parece que algo grandioso realmente nos
A produção baseada em nanotecnolotodos, crianças e educadoespera. O que você faria se, um dia, abrisse a gia será usada tão amplamente que mudará
janela e se deparasse com uma cena de filme radicalmente a economia.
As crianças do CEI/ ne de Oliveira Fernandes, res, se conectaram e intede ficção científica?
Os nanorobôs poderão penetrar nas EMEI Profª. Vera da Silva conta que as atividades em ragiram. “O projeto “Dois
Muitas coisas parecem difíceis de células para “alimentá-las” e eliminar os Santos, no bairro Portal grupo fazem parte da roti- velhinhos pelo mundo” é
acreditar, mas Ray Kurzweil raramente erra. resíduos: consumo de alimentos habitual se Fazendinha, Região Nor- na das crianças. Ela ex- inspirador. O serviço voEm outubro de 2010, ele publicou um artigo tornará obsoleto.
te de Caraguatatuba, tive- plica que música e teatro luntário proporciona essa
que analisava como as previsões descritas
ram uma tarde diferente são formas importantes de troca onde podemos ofeem seus três livros (de 1990, 1999 e 2005) já
Ano 2030
na última quinta-feira, linguagem. “As atividades recer nosso melhor para
tinham virado realidade. Das 147 previsões,
Será possível “carregar” a mente: as
colaborar com a melhoria
115 foram totalmente acertadas, 12 acerta- pessoas poderão viver na Internet, projetan- (24/01). Através do traba- em roda, contação de hisdo outro. Foi importandas de maneira geral, 17 parcialmente certas do seus corpos onde e quando quiserem na lho voluntário de um casal tória, teatro, música, são
muito alegre e alto astral, importantes para o desen- te para nossas crianças e
e apenas 3 equivocadas. Assim, o nível de realidade virtual ou mesmo real.
nossa escola”, concluiu.
previsão do futurólogo é de 86%.
Os equipamentos hoje necessários as crianças e educadores volvimento da capacidade
A humanidade terá vencido as doen- para a imersão na realidade virtual desapa- participaram de uma tarde
ças que matam cerca de 95% das pessoas nos recerão: as nanomáquinas serão implantadas de contação de histórias,
países desenvolvidos.
no cérebro, interagindo diretamente com as música e artes.
Processos ligados ao envelhecimento células cerebrais.
Julio e Débora
ficarão significamente mais lentos, e comeA presença das nanomáquinas no D’Zambê, são professoçarão a reverter-se.
cérebro das pessoas irá melhorar significati- res de arte, músicos, esComputadores continuarão diminuin- vemente as capacidades cognitivas e sensocritores e contadores de
do de tamanho e passarão a perder suas for- riais, assim como a memória.
histórias. Através do promas habituais. Chegarão a ser costurados na
As pessoas poderão se comunicar “tejeto “Dois velhinhos pelo
roupa.
lepaticamente” através de redes sem fio.
mundo” eles levam, denHaverá um novo governo mundial
Surgirão os “corpos humanos 3.0”,
decidindo sobre toda a humanidade.
que não terão forma definida. A aparência tro de sua Kombi, músicas
e histórias por onde pasA partir do início dessa década, apa- poderá ser escolhida.
sam. Atuam em escolas,
recerão gradualmente os “corpos humanos
2.0”, baseados em sistemas de nanotecnoloreuniões pedagógicas, emAno 2040
gia.
A inteligência não biológica irá supe- presas, espaços culturais e
Agências de publicidade transmitirão rar em milhões de vezes a biológica.
eventos. Além disso, são
publicidade auditiva personalizada a cada
As pessoas passarão a maior parte de integrantes da Banda Soul
indivíduo. Apenas a pessoa poderá ouvir a seu tempo na realidade virtual. A “Matrix” da Paz, a primeira banda
própria propaganda.
do cinema é um exemplo deste tipo de mun- inter-religiosa no mundo.
do virtual super desenvolvido.
A diretora da unidaAno 2025
Os nanorobôs auto-organizados serão
de escolar, Myrella AlcyoAviões militares e automóveis serão mais comuns, capazes de criar em grupo.

Casal de voluntários leva atividades
lúdicas para crianças de Caraguatatuba
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Hospital Regional do Litoral Norte
inicia processo de seleção de mais
de 500 profissionais

Entre os dias 3 e 6 de
fevereiro estarão abertas as
inscrições para o processo
seletivo de profissionais interessados em trabalhar no
novo Hospital Regional do
Litoral Norte, em Caraguatatuba, construído pelo Programa Saúde em Ação, do
Governo do Estado de São
Paulo.
A seleção fica a cargo
do Instituto Sócrates Guanaes, organização social que
administrará o hospital. São
mais de 500 vagas disponíveis para 38 cargos, com salários que vão de R$ 1.200 a
R$ 7.200.
Para participar do
processo os interessados
devem comparecer na Associação Comercial de Caraguatatuba, localizada na rua
Engenheiro João Fonseca,
484 – Centro, das 9 às 16h.
É necessário apresentar a ficha de inscrição
preenchida e os documentos
(originais e cópias) descritos
no endereço www.isgsaude.
org, dentro da aba “Trabalhe
conosco”. Não será cobrada
taxa de inscrição.
O processo seletivo
contará com prova de conhecimento técnico para cada
área de atuação, além de conhecimentos em informática
e entrevista coletiva. Todas
as etapas são classificatórias
e eliminatórias.

– Arquivista
– Assistente Social
– Auxiliar Administrativo
– Auxiliar de Farmácia
– Enfermeiro UTI Adulto
– Enfermeiro UTI Pediátrica
– Enfermeiro Qualidade
– Enfermeiro Centro Cirúrgico
– Enfermeiro Oncologia /
Radioterapia
– Enfermeiro Trabalho
– Enfermeiro Generalista
– Enfermeiro Serviço de
Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT)
– Engenheiro do Trabalho
– Farmacêutico
– Faturista
– Fonoaudiólogo
– Maqueiro
– Motorista
– Nutricionista
– Odontólogo
– Ouvidor
– Psicólogo
– Técnico de Aparelho Gessado
– Técnico de Radiologia
Cargos disponíveis:
– Técnico de Enfermagem
– Analista de Comunicação – Técnico de Enfermagem +
– Analista de Contratos
Instrumentação Cirúrgica
– Analista de DP
– Técnico de Enfermagem
– Analista de Gestão de Pes- do Trabalho
– Técnico de Radioterapia
soas
– Analista de Sistemas / In- – Técnico de Saúde Bucal
– Técnico de Segurança do
fraestrutura
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Trabalho
– Técnico de TI
– Telefonista
– Terapeuta Ocupacional
Programa Saúde
em Ação
O Saúde em Ação é
uma parceria da Secretaria
de Estado da Saúde com o
Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Estão
sendo investidos R$ 830
milhões na construção e reforma de hospitais, UBS,
CAPS e AME. São mais de
160 obras feitas nas regiões
de Itapeva, Litoral Norte,
Vale do Ribeira, Vale do Jurumirim e metropolitana de
Campinas.
O Hospital Regional
do Litoral Norte recebeu
investimento de R$ 188 milhões incluindo a construção
e compra de equipamentos.
Com mais de 29 mil m² de
área, a unidade contará com
220 leitos e iniciará suas
operações no primeiro semestre de 2020.
O terreno contará ainda com um bloco anexo destinado a radioterapia, oncologia e fisioterapia, que será
entregue até o fim de 2020.
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Treinamento para processo seletivo do HR
reúne mais de 300 pessoas

Mais de 300 pessoas
participaram na tarde desta
terça-feira (28/01), do treinamento voltado ao processo
seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte.
A capacitação foi
promovida pelo Posto de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT) de Caraguatatuba, no
salão do Centro Integrado de
Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi), no
bairro Jardim Jaqueira.
A palestra ministrada
pelo coordenador do PAT,
Allan Mattos, abordou os
principais tópicos de uma
boa apresentação de currículo e comportamento em entrevista. Ao final, foi aberto
um bloco apenas para dúvidas, referente ao processo
seletivo do HR.
O coordenador deixou claro aos presentes, que
durante a inscrição, não é
necessário chegar com tanta
antecedência do horário de
início da inscrição. “Vocês
não precisam dormir na fila,
todas as pessoas serão atendidas e a Prefeitura oferecerá
um suporte com tendas, fechamento de rua e um audi-

tório de 200 lugares. Chegue
ao local tranquilo, ninguém
ficará de fora”, alertou.
O encontrou reuniu
moradores de toda a região
de Caraguatatuba e também
dos municípios de Ubatuba e
São Sebastião.
Renata Magalhães, de
37 anos, mora em Caraguatatuba e avaliou o treinamento
de extrema importância, uma
boa concorrência nesta nova
oportunidade.
“Muitas coisas eu
ainda não tinha me atualizado, principalmente na parte
de currículo. Esta iniciativa,
com certeza, auxiliará muitas pessoas e fará com que
alcancem a tão almejada
vaga de trabalho”, afirmou
Renata.
O prefeito Aguilar
Junior desejou boa sorte aos
candidatos. “Agarrem esta
oportunidade com todas as
forças. Estamos torcendo
para que nossa população alcance o tão sonhado emprego”, destacou.
Sobre as dúvidas do
processo seletivo, o PAT
destaca que o candidato só
poderá se inscrever para um

cargo apenas, pois as provas
serão no mesmo horário. A
entrega da documentação
não poderá ser realizada por
outra pessoa, nem com procuração.
A inscrição só será
efetivada com a entrega de
todos os documentos. Após a
fase de inscrição, o Instituto
Sócrates Guanaes, gestor do
Hospital Regional do Litoral
Norte fará uma triagem dos
currículos e a previsão é que
no dia 10 de fevereiro, seja
realizada a prova classificatória para entrevista.
O PAT se coloca à
disposição para auxiliar na
cópia da documentação e impressão da ficha de inscrição.
Quem necessitar de 2ª via da
Carteira de Trabalho, também pode procurar o local.
Vagas para as áreas
de limpeza, zeladoria, cozinha e recepção serão preenchidas por meio de empresas
terceirizadas. As oportunidades serão divulgadas, em
breve, no site da Prefeitura
de Caraguatatuba. Também
haverá um treinamento no
período noturno para esses
candidatos.

Caraguatatuba tem o melhor desempenho
do LN na geração de empregos em 2019
A cidade de Caraguatatuba foi o município que
obteve o melhor desempenho
na geração de empregos em
2019 entre as quatro cidades
do Litoral Norte.
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira
(24/01) pelo Ministério da
Economia, por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
No ano passado, Caraguatatuba conseguiu contratar
10.127 pessoas com carteira
assinada no município. Contabilizando os dados de dispensados, a cidade obteve um
saldo positivo de 1.038 contratações.
Somando as outras
três cidades do Litoral Norte,
os municípios conseguiram
juntos um saldo positivo de
583 contratações no final do
ano, um pouco mais da metade de Caraguatatuba sozinha.
Saindo do âmbito do
Litoral Norte, e indo para o

do Vale do Paraíba e região,
Caraguatatuba foi a 2ª maior
cidade geradora de emprego,
perdendo apenas para Pindamonhangaba com um saldo
positivo de 1.069 contratações.
Abrangendo desta vez
todo o Estado de São Paulo,
Caraguatatuba ficou na 32ª
colocação, ficando atrás de cidades como São Paulo, Barueri, Campinas e Ribeirão Preto,
que possuem polos industriais
como principais meios de geração de emprego.
Um dos motivos para
os bons números da cidade
foi o reflexo das contratações
oriundas do PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalha-

dor), graças ao estreitamento
de relacionamento com empresas da cidade para realização de processos seletivos no
órgão.
Dezembro
No mês que fechou
2019, Caraguatatuba empregou em dezembro um total de
1.319 pessoas, ficando atrás
apenas de Ubatuba com 1.355.
Ilhabela, em dezembro, empregou 432 pessoas e São Sebastião, 687.
O saldo de contratação
no mês de dezembro também
foi positivo para Caraguatatuba, com 671. Ilhabela fechou o
último mês de 2019 com 225,
São Sebastião com 148 e Ubatuba com 734.
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Prefeitura de São Sebastião investe
quase R$ 9 milhões em medicamentos
e correlatos nos últimos três anos

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
disponibiliza 15 farmácias
nas unidades de saúde espalhadas pelos diversos bairros
da cidade. Os medicamentos
oferecidos aos pacientes formam uma relação de aproximadamente 250 itens em
suas diversas dosagens.
De 2017 até 2019,
foram investidos quase R$ 9
milhões em medicamentos e
correlatos. Só no ano passado, de janeiro a novembro,
a prefeitura investiu quase

R$ 3 milhões em
material farmacológico, similares e material
odontológico.
É importante lembrar
que a Prefeitura mantém três
farmácias com
horário estendido para melhor
atender a população. A Unidade Básica de Saúde (UBS)
da Topolândia, que funciona
das 8h às 21h, a UBS da Enseada, que atende no mesmo

Policiais militares de Caraguatatuba
participam de capacitação para atender
vítimas de violência doméstica

período, e a Farmácia Central que fica no segundo piso
do Terminal Rodoviário, no
Centro, aberta das 8h às 19h;
todas atendem de segunda a
sexta-feira.

Concurso Público 1/2019: provas anuladas
serão reaplicadas no próximo domingo (2)

A Prefeitura de São
Sebastião publicou, na última
sexta-feira (24), a convocação para reaplicação da prova
objetiva do Concurso Público
1/2019, exclusivamente para
os candidatos aos cargos de
Agentes de Combate a Endemias, Dentista (40 horas),
Nutricionista, Office Boy,
Pintor de Autos, Psicólogo
(40 Horas), Recepcionista e
Vigia. Os candidatos convocados terão as provas reaplicadas no dia 2 de fevereiro,
domingo.
O Governo Municipal comunicou o cancelamento das provas objetivas,

no dia 28 de novembro do
ano passado, após atender
recomendação do Ministério
Público (MP), de anular as
provas aplicadas no período
vespertino, no dia 28 de abril,
em função de queda de energia elétrica em dois prédios
que realizavam os exames, o
que impediu a continuidade.
A RBO, empresa
responsável pelo certame,
esclareceu que ainda que tenham minimizado ao máximo os transtornos causados
pela queda de energia, dando
condições aos candidatos,
que ainda permaneciam nos
locais, para que concluíssem

os idosos, crianças, gestantes
e cadeirantes. Com as novas
rampas, o acesso à Praia será
melhorado atendendo aos pedidos da população local.
A primeira rampa,
já concluída, fica na Alameda Rio Grande da Serra. A
segunda rampa, na Alameda

Entender a melhor
forma de atender uma mulher
vítima da violência doméstica. Este foi o intuito da capacitação realizada na quarta e
quinta-feira (23 e 24/01) para
policiais militares que vão atuar na Ronda Maria da Penha,
em Caraguatatuba, a partir de
fevereiro.
Saber identificar e
acolher a vítima, sem julgamento precipitado. Este foi
um dos pontos abordados
pela assistente social Márcia
Denise Gusmão Coelho, coordenadora do Centro Integrado de Atendimento à Mulher
(CIAM), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Ela foi uma das palestrantes da capacitação realizada na sede do 20º Batalhão
da Polícia Militar. “Quando

suas provas, decidiu acatar
a recomendação do MP, demonstrando mais uma vez o
compromisso com a lisura e
transparência nos serviços
prestados.
A seleção será realizada no período da manhã,
com a abertura dos portões, às
8h30, e fechamento, às 9h20,
em diferentes locais, de Costa
Norte a Sul do município. A
totalidade das provas terá a
duração de 3 horas. A lista de
convocados está disponível
nos endereços eletrônicos:
www.saosebastiao.sp.gov.
A Prefeitura de Ilhabr/sistemas/procseletivo/ e bela, por meio da Secretaria
de Cultura e da Fundação Arte
www.rboconcursos.com.br.
e Cultura de Ilhabela (Fundaci), irá realizar a 2ª Festa de
Iemanjá, no dia 2 de fevereiro,
às 22h na Praia do Oscar, Região Sul do arquipélago.
Mauá, começou a ser consO evento contará
truída no dia 27 deste mês e com apresentação de maracadeve ser entregue nesta quin- tu com o grupo Marabantu;
ta (30). Ao todo, seis homens homenagens a Iemanjá; grupo
trabalham nessas obras. Se- Afro Ilu Aye Ilhabela; oferenrão entregues quatro rampas, das e assistência ao público;
sendo duas praticamente fi- Canto à Oxalá e Benção à
nalizadas e duas ainda a se- Princesa de Aiocá com o grupo Kalofé.
rem construídas.

Prefeitura de São Sebastião constrói
rampas de acesso na Praia de Boracéia

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos
(SESEP), entregou na última
sexta-feira (24), a primeira
das quatro rampas de acesso da Praia de Boracéia. As
obras tem o objetivo de melhorar e facilitar o acesso para

janeiro de
0830
dede
novembro
de2020
2018
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chegamos para atender uma
vítima da violência, temos
de entender que ela precisa
ser acolhida e não julgada
porque já está sofrendo com
o tratamento que recebeu”,
pontuou aos mais de 30 PMs
que participaram do curso.
Já a psicóloga Jaquelina Teixeira destacou os principais indicativos que levam
a mulher a se ver dentro de
um relacionamento abusivo
e muitas vezes não consegue
enxergar e muito menos ter
forças para sair desta situação.
O servidor municipal
Eduardo Giglio explicou aos
presentes as alterações na Lei
Maria da Penha e outras legislações que foram criadas
e revisadas para atender essa
mulher vitimizada. “Hoje o
policial militar, o delegado

podem solicitar medida protetiva, via administrativa,
para que o agressor seja retirado do lado da vítima, e o
juiz ratificar a decisão em 24
horas, podendo manter a prisão preventiva ou relaxar.
O comandante da 2ª
Companhia da Polícia Militar em Caraguatatuba, capitão Luís Fernando Oliveira,
destacou a importancia desse trabalho e reforçou que a
Ronda Maria da Penha terá
uma equipe diária de dois policiais da Atividade Delegada
já a partir de fevereiro.
Para a PM Anny, foi
importante a participação da
capacitação. “Ouvir o que se
falou aqui mexeu comigo. É
uma longa caminhada tanto
para nós como para as vítimas, mas sabemos como melhor agir”.

Ilhabela realizará 2ª Festa de Iemanjá
na praia do Oscar
Segundo a crença,
Iemanjá é a padroeira dos
pescadores. É ela quem decide o destino de todos aqueles
que entram no mar. Também é
considerada como a “Afrodite
brasileira”, a deusa do amor
a quem recorrem os apaixonados em casos de desafetos
amorosos. “A Festa de Iemanjá
é um evento que alcançou um
grande público em sua 1ª edição, e devido a esse sucesso,
estamos apoiando novamente
esse evento. Assim valorizamos a diversidade cultural e
religiosa de nosso município”,

declarou a prefeita, Maria das
Graças Ferreira, a Gracinha.
Confira a programação:
17h – Abertura do evento –
Apresentação de maracatu
com o grupo Marabantu
18h – Início da Cerimônia
18h30 – Toque – com o Grupo
Afro Ilu Aye Ilhabela
21h – Oferendas e assistência
ao público
22h – encerramento da Cerimônia – Canto à Oxala
Show Odoya – Benção à Princesa de Aiocá com o grupo
Kalofé
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Meu sobrinho Diego e Beatriz
comemoraram o noivado em um
delicioso almoço, onde receberam a
bênção do pastor. Felicidades ao casal,
que Deus ilumine muito esta união.

30º Carnamar promete agitar domingo
de Carnaval em São Sebastião
Considerado um dos
maiores eventos de Carnaval no mar do Estado de
São Paulo, no dia 23 de fevereiro, domingo, acontece
a 30ª edição do Carnamar,
realizado pela Prefeitura de
São Sebastião, por meio da
Secretaria de Turismo (SETUR) e da Fundação Educacional e Cultural “Deodato
Sant’Anna” (Fundass), com
patrocínio da Amstel.
O evento terá início a
partir das 9h30, na praia de
São Francisco, onde será feita a concentração dos barcos
e saída. Os participantes seguem e realizam o contorno
no Canal de São Sebastião,

em direção à Praia do Arrastão, local onde ocorre a premiação dos barcos. Todas as
embarcações que estiverem
no trajeto, acompanhando a
embarcação Madrinha, irão
concorrer aos prêmios.
Serão
premiadas
três embarcações, avaliadas

pelos seguintes critérios:
melhor decoração, a mais
animada e a mais original,
recebendo o prêmio no valor
de R$ 3 mil cada.
Das 11h às 17h, a folia também acontecerá nas
areias da praia do Arrastão,
animada pela banda Fields e
aulas de zumba.

Desconto de 10% na parcela única do
IPTU termina na próxima sexta-feira
em Caraguatatuba
Os contribuintes de
Caraguatatuba podem quitar
o carnê do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) de
2020 com 10% de desconto
na parcela única até o dia 31
de janeiro (sexta-feira). A
Prefeitura de Caraguatatuba enviou 83.632 carnês do
IPTU pelos Correios.
Caso o carnê do IPTU
não tenha sido entregue na
residência do contribuinte,
a 2ª via do imposto pode ser
requisitada pessoalmente das
9h às 16h30, no Cadastro
(Área de Tributos Imobiliários /Guichê 4), no Paço

Municipal,
Centro.

no

Na internet, a 2ª via do
carnê
também
está disponível
no 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
basta solicitar pelo e-mail ca2ª via e imprimir. Caso o con- dastro.fazenda@caraguatatutribuinte não tenha o número,
ba.sp.gov.br
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Prof. O. Mello

3600-6280

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Tudo indica que você vai estar de bem com
a vida. Na paixão, quanto mais tempo ficar junto do gato,
melhor será. Nº da Sorte 63.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Só estou querendo
entender:
Energia subiu 55%
Gás 70%
Gasolina 40%
Remédios 120%
Planos de saúde 16%
Inflação = 3% ???”

Tente curtir melhor as alegrias do final de
semana. No lance com o gato, seu entusiasmo será visível.
Nº da Sorte 12.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Há sinal de que vai vivenciar um conflito emocional. Cuidado com interferência de terceiros na sua vida
amorosa. Nº da Sorte 16.

Câncer - 21/06 à 21/07

Fase nota dez para se dedicar a algo que
a deixe mais feliz. O encontro com o gato conta com a
proteção do céu. Nº da Sorte 11.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

É preciso saber avaliar o que realmente tem
valor em sua vida e o que já não serve mais, inclusive no
romance. Reflita! Nº da Sorte 17.

Virgem - 23/08 à 22/09

Às vezes, ficar em casa também é legal. Arrume
suas coisas! Se seu namoro está ruim, boa semana para
dar um basta. Nº da Sorte 15.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Encare mudanças com otimismo – tudo indica
que elas serão benéficas. A vida amorosa tende a ficar meio
de lado. Nº da Sorte 27.

Escorpião-23/10 à 21/11

Vai conquistar facilmente a confiança das
pessoas. Estará segura do que quer no amor e vai buscar
um namoro sério! Nº da Sorte 13.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12
Você não vai abrir mão de segurança e estabilidade nos assuntos do coração. O romance sairá no lucro.
Nº da Sorte 22.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Afaste o pessimismo e confie na sua força
interior para vencer um problema. Um passeio a dois fará
bem ao romance. Nº da Sorte 18.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Não seja tão exigente ou inflexível.É importante
saber ceder. A vida sentimental corre o risco de ficar de lado:
se liga! Nº da Sorte 56.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br

Peixes - 20/02 à 20/03
Trate de dar um chega-pra-lá no ciúme seu
ou do garoto. Não deixe esse sentimento estragar o seu
namoro. Valeu? Nº da Sorte 21.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital n°: 1005472-14.2019.8.26.0126
Classe –Assunto - Usucapião – Usucapião Conjugal
Requerente: Márcio Ribeiro Barbosa e outros
1° Vara Cível 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedidos nos autos da
Ação de Usucapião,
PROCESSO N°1005472-14.2019.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr.
Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos, réus ausentes, incertos. Desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mikaela Renata
Funada Barbosa e Márcio Ribeiro Barbosa ajuizaram ação USUCAPIÃO,
visando Objeto da Ação de Procedimento Comum Cível – Usucapião
Conjugal, o alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 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 li. NADA MAIS. Dado e passado neta cidade de
Caraguatatuba, aos 19 de dezembro de 2019.

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
CASA próx. rodoviária
c/3 dor. sendo 1 suíte/
sala/ coz/ wc/ gar/ AT
300m²/ R$ 400 mi/ 38823022 creci-SP 41422
VD terreno próximo ao
Centro (1.000m da igreja
matriz) murado/ aterrado/
escritura registrada/ R$
270.000/ TT 12 996229797
VENDE-SE
Casa
R$ 150.000,00 próx
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/
wc/ gar/ 3882-3022

VD terreno Jd Britânia/
50m da praia/ murado e
aterrado/ escritura registrada, R$ 250.000/ Tt 12
99622-9797
ALUGA-SE CHALÉ
KIT R$ 450,00/ bairro
Palmeiras/ tratar: 38823022
VD sobrado em construção c/2 quartos/ 2
banhs/ sala/ coz/ sacada/
gar/ R$ 70 mil entr + 30
parc. de R$ 2 mil/ área
construída 85m²/ entrego
pronto/ (12) 98133-7683

VD LOTE 100m² no
Morro do Algodão próx.
Posto de Saúde/ tratar
(12) 99735-3675 no
período da manhã
VENDE-SE
Casa
R$ 150.000,00 próx
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/
wc/ gar/ 3882-3022
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VD-SE OU TROCA
casa Pouso Altinho quarto/ sala/ coz./ wc/ fogão
lenha/
churrasqueira/
pomar todo formado por
casa em Caraguá/ R$50
mil / (12) 99618-5124
CASA próx. rodoviária
c/3 dor. sendo 1 suíte/
sala/ coz/ wc/ gar/ R$ 400
mil/ 3882-3022

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

PROCURO trabalho
de Diarista p/ residência
ou comercio/ tenho referências/ (12) 98230-0553

VENDO um sofá de
VENDO Motor de Popa
25HP Yamaha ano 2009 canto cor cinza escuro
Revisado/ R$ 7.000,00/ em ótima conservação
R$200,00 / 98230- 0553
Tratar: 98227-1169

ALUGA-SE
Sobrado em condomínio
no Tinga/ particular/
R$800,00/ 2 quart./ 2 wc/
sala/ coz./ lavanderia/
(12) 98130-6031 / (12)
97406-3399
VENDE-SE apto R$
240.000,00 M. Sá 2 dor/
sl/ coz/ wc/ gar. coberta/
3882-3022
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