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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Aos policiais militares 
do Litoral Norte

Nas últimas semanas um texto 
muito bem elaborado por um oficial da 
reserva da Polícia Militar, morador em 
Caraguatatuba, manifesta sua indigna-
ção a respeito de uma charge que publi-
camos em nossa página de humor.

Como editor responsável pelo 
Jornal Noroeste News, gostaria de fazer 
algumas considerações:

Em nossos 21 anos de existência 
sempre procuramos ser um veículo de 
utilidade pública em primeiro lugar. 

Sempre destinamos espaço para 
a divulgação das ações da Polícia Mi-
litar, em especial em nossa coluna de 
notícias policiais, bem como em ações 
como o Proerd que alerta nossas crian-
ças na prevenção às drogas.

Nunca nestes 21 anos publica-
mos qualquer notícia negativa a corpo-
ração que inúmeros serviços tem pres-
tado a nossa população, nem mesmo 
aquelas praticadas por maus policiais, 
e elas aconteceram.

A charge em questão não é de 
nossa autoria, é republicada com au-
torização de um site de charges, o que 
consta em nossa página e é veiculada 
por vários jornais.

Também não se refere a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. A farda 
dos soldados é verde, e até o boné não é 
da corporação.

Em meu entendimento é uma crí-
tica que se refere ao assassinato promo-
vido por soldados do exército no Rio 
de Janeiro. Fato amplamente divulgado 
pela imprensa.

Charge é um estilo de ilustração 
que tem por finalidade satirizar, por 
meio de uma caricatura, algum aconte-
cimento com um ou mais personagens 
envolvidos. A palavra é de origem fran-
cesa e significa carga, ou seja, exagera 
traços do caráter de alguém ou de algo 
para torná-lo burlesco. Muito utilizadas 
em críticas políticas no Brasil. 

Apesar de ser confundido com 
cartoon (ou cartum), que é uma palavra 
de origem inglesa, ao contrário da char-
ge, que sempre é uma crítica contun-
dente ligada a temporalidade, o cartoon 

retrata situações mais corriqueiras do 
dia-a-dia da sociedade.

Mais do que um simples dese-
nho, a charge é uma crítica político-
-social onde o artista expressa grafi-
camente sua visão sobre determinadas 
situações cotidianas através do humor 
e da sátira. Para entender uma charge, 
basta estar ao par do que acontece ao 
seu redor. A charge pode ter um alcance 
maior do que um editorial, por exem-
plo, por isso a charge, como desenho 
crítico, é temida pelas pessoas com po-
der. Por isso que quando se estabelece 
censura em algum país, a charge pode 
ser o primeiro alvo dos censores. 

Vivemos uma democracia em 
pleno estado de direito e a liberdade 
de expressão é cláusula pétrea de nossa 
constituição.

Pelo exposto só posso me descul-
par com aqueles que se sentiram ofen-
didos, pois essa não foi nossa intenção.

Nosso jornal também não faz 
apologia politicamente falando a direi-
ta ou esquerda.

 Algumas críticas mencionam a 
charge da mesma edição a respeito do 
Presidente Bolsonaro, mas não citam 
que na mesma página existe uma char-
ge do ex-presidente Lula.

Aliás já sofremos represárias no 
passado por alguns integrantes do PT 
pelas piadas dos ex-presidentes Lula e 
Dilma Rousseff. Na época eles estavam 
em evidência, hoje quem está em evi-
dência é Bolsonaro e seu governo.

Se sobrevivemos 21 anos en-
quanto vários veículos impressos en-
cerraram suas atividades, é porque 
produzimos algo que agrada nossos 
leitores.

O que não admitimos é que ten-
tem definir a linha editorial de nosso 
jornal, que procura atender aos anseios 
de nossos leitores.

Mais uma vez registro meu pe-
dido de desculpas aos policiais que se 
sentiram ofendidos.

                           Cesar Jumana

Prefeitura trabalha na limpeza e 
desobstrução de vias após chuvas; 

Defesa Civil está em alerta 
Equipes da Prefeitura 

de Caraguatatuba de diver-
sas secretarias estão desde a 
noite de segunda (03/02) tra-
balhando na limpeza e deso-
bstrução de vias em diversos 
bairros.

Equipes monitoram a 
região da Tabatinga, que re-
gistrou os maiores acumula-
dos de chuva durante a noite 
e o volume de água ainda é 
grande. O rio Tabatinga, que 
fica na divisa dos municípios 
de Caraguatatuba e Ubatu-
ba ainda está cheio, o que 
dificulta o escoamento das 
águas.

Desobstrução de ruas 
e avenidas estão sendo reali-
zadas também no Verde Mar, 
Cocanha, Massaguaçu e Je-
tuba. Além disso, equipes 
das Secretarias de Mobilida-
de Urbana, Obras Públicas e 
Serviços Públicos trabalham 
em uma via que está ceden-
do na região do Morro Santo 
Antônio.

A Defesa Civil de Ca-
raguatatuba informa que está 
monitorando desde a manhã 
de segunda-feira (03/02) as 
áreas de risco e de alagamen-
tos da cidade por conta das 
chuvas que vem atingindo 
a região nos últimos dias. 
O órgão está em estado de 
alerta.

O acumulado das úl-
timas 72 horas em alguns 
pontos foi de 270 milímetros 
de chuva (volume registrado 
boa parte em seis horas na 
noite de ontem), quando o 
previsto para o mês é de 287 
milímetros.

As aulas foram sus-
pensas nesta terça-feira 
(04/02) apenas na EMEF 
Profª Maria Thereza de Sou-
za Castro, no Jetuba, onde a 
água invadiu a unidade esco-
lar. As equipes da Secretaria 
de Educação estão no local 
realizando a limpeza.

No Ciapi (Centro In-
tegrado de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Idoso), 
as aulas na piscina estão sus-
pensas por conta da água que 
entrou na casa de máquina. 
Os técnicos estão avaliando 
os problemas.

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT) 
registrou invasão de água e 
as equipes estão limpando o 
local. O órgão volta a funcio-
nar normalmente no período 
da tarde.

A equipe do PPDC 
(Plano Preventivo da Defesa 
Civil) continua de plantão 
para quaisquer ocorrências. 
As informações dão conta de 
que a chuva deve permane-
cer nos próximos dias.

Em casos de emer-
gências, acione a Defesa 
Civil de Caraguatatuba pelo 
telefone 199.

Ocorrências
Ontem à noite, houve 

registros de vários pontos de 
alagamentos na cidade toda 
por conta da maré alta que 
dificultou a vazão das águas. 
A água começou 
a escoar por vol-
ta das 2h da ma-
drugada de hoje, 
quando a maré bai-
xou.

A Defesa 
Civil de Caragua-
tatuba foi acionada 
para uma ocorrên-
cia ontem a noite 
de quedas de ár-
vores na Rua Irmã 
São Francisco, no 
final do bairro Ca-
putera, e sem víti-
mas.

Já o Corpo 

de Bombeiros de Caraguata-
tuba foi acionado para aten-
der um chamado no bairro 
Benfica de queda de bar-
ranco que atingiu o quintal 
de uma residência, mas sem 
avarias e sem vítimas.

Índice Pluviométrico
Já o Sr. Jean Leduc 

conhecido ambientalista e 
artista de Caraguatatuba, que 
mora em um sítio ao pé da 
serra no Bairro Tabatinga, 
informa que a estação me-
teorológica instalada em sua 
propriedade registrou 280 
milímetros de chuvas em 24 
horas. Em 35 anos segundo 
ele foi a maior chuva regis-
trada na região. 

Ele fornece esses 
dados diariamente a ANA – 
Agência Nacional de Água.
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Caraguatatuba arrecada material de 
higiene para atingidos pelas chuvas 
Em decorrência das 

fortes chuvas que atingiram a 
região, na noite da última se-
gunda-feira (03/02), o Fundo 
Social de Caraguatatuba so-
licita o apoio da população 
com a doação de materiais 
de higiene, para limpeza das 
residências das famílias que 
tiveram suas casas invadidas.

Os itens de maior ne-
cessidade no momento são 
vassoura, rodo, pano de chão, 
balde, sabão em pó, água sa-
nitária, detergente, lisoform 
e desinfetante; alimentos não 
perecíveis também são bem 

vindos. A equipe do Fundo 
Social já está preparada para 
montagem dos kits emergen-
ciais.

Os materiais devem 
ser entregues na sede do 
Fundo Social, no Centro e 
na Sub Sede no Porto Novo, 
na Regional Sul. Os locais 
ficam abertos das 8h às 17h.

Os produtos serão 
encaminhados aos Centros 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras), para serem 
entregues às famílias que ne-
cessitam dos materiais.

Fundo Social Centro: 

Rua José Damazo dos San-
tos, 39 – Centro.

Fundo Social Porto 
Novo: Avenida José Hercu-
lano, 7495 – Porto Novo.

Mais informações no 
telefone (12) 3897-5656.

Prefeitura de Caraguatatuba e Marinha 
notificam 12 embarcações e apreendem 

uma em fiscalização nas praias 
Uma operação con-

junta realizada no final de 
semana – 31 de janeiro a 2 de 
fevereiro –  pela Prefeitura 
de Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Urbanis-
mo, com Marinha do Brasil 
nas praias do município ter-
minou com 36 abordagens, 
sendo 12 notificações e uma 
apreensão de um jet ski con-
duzido por um menor.

O objetivo era fiscali-
zar o tráfego de embarcações 
e equipamentos náuticos que 
possam colocar em risco a 
integridade física dos cida-
dãos nas praias e rios nave-
gáveis do município. A ação 
contou também com o apoio 
do Grupamento de Bombei-
ros Marítimos (GBMar).

Entre as informações 
identificadas havia falta de 
equipamentos de salvata-
gem (coletes), de porte de 
documentos da embarcação 
e do condutor, protocolo de 
título da embarcação venci-
do, menor conduzindo moto 

aquática, rebocador banana 
boat sem proteção da hélice, 
além de usuários navegando 
a menos de 200 metros da ar-
rebentação.

Uma das infrações 
mais graves, que terminou 
com a apreensão de equi-
pamento, foi registrada na 
Tabatinga onde um menor 
de 14 anos foi flagrado pilo-
tando uma moto aquática (jet 
ski). 

Embora o pai estives-
se atrás, por ser menor de 18 
anos o adolescente não tem 
habilitação. O pai foi noti-
ficado para comparecer na 
Delegacia da Capitania dos 
Portos de São Sebastião para 
apresentar recurso.

Pela Secretaria de Ur-

banismo, o fiscal de Posturas 
Alex Catapani, flagrou um 
piloto diferente do creden-
ciado na condução de uma 
lancha que levava um banana 
boat e uma raia demarcatória 
danificada. As duas ocorrên-
cias foram na Praia da Mo-
coca.

Ainda conforme ele, 
essa fiscalização será reali-
zada em outros dias. “Essa 
parceria é muito importante 
para a segurança de todos. 
Inclusive no sábado, con-
tamos com a presença do 
Capitão de Fragata Adriano 
Vieira de Souza, comandan-
te da Delegacia da Capitania 
dos Portos, o que mostra a 
preocupação com nossos ba-
nhistas”.

Processo Seletivo do Hospital Regional 
recebeu mais de mil pessoas em dois dias 

As inscrições para o 
processo seletivo do Hospi-
tal Regional do Litoral Norte 
terminam nesta quinta-feira 
(06/02), na Associação Co-
mercial e Empresarial de Ca-
raguatatuba (ACE), das 9h 
às 16h, no Centro. Em dois 
dias, passaram pelo local, 
mais de mil candidatos.

Na quarta-feira 
(05/02), o processo seguiu 
tranquilo, no período da ma-
nhã. O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de Ca-
raguatatuba reforça a popu-
lação para se antecipar e não 
realizar a inscrição no último 
dia, pois o movimento será 
mais intenso.

O Instituto Sócrates 
Guanaes destaca aos candi-
datos que é obrigatório entre-
gar original e cópia dos do-
cumentos exigidos. Segundo 
a equipe, sem a cópia, a ins-
crição não será concluída.

Outro dado impor-
tante, é que até o momento, 
alguns cargos seguem com 
baixa adesão, como nutricio-
nista, fonoaudiólogo, técnico 
de radioterapia e enfermeiro.

Vale lembrar que 
neste processo as inscrições 

são apenas para vagas divul-
gadas no edital. As áreas de 
limpeza, zeladoria, cozinha 
e recepção serão preenchidas 
por meio de empresas tercei-
rizadas, ainda sem previsão 
de abertura.

As informações e o 
detalhamento do processo 
podem ser conferidos no site 
do Instituto: www.isgsaude.
org  – link ‘Trabalhe Conos-
co’. O candidato deve sele-
cionar a unidade HOSPITAL 
REGIONAL DO LITORAL 
NORTE para acessar a Ficha 
de Inscrição do Processo Se-
letivo.

Segue o link da fi-
cha de inscrição http://www.
isgsaude.org/site/arquivos/

processos/1579716899.pdf e 
do cronograma http://www.
isgsaude.org/site/arquivos/
processos/1579717802.pdf.

O processo seletivo 
contará com prova de conhe-
cimento técnico para cada 
área de atuação, além de co-
nhecimentos em informática 
e entrevista coletiva. Todas 
as etapas são classificatórias 
e eliminatórias.

Dúvidas e auxílio 
com a documentação po-
dem ser obtidos no PAT (Rua 
Taubaté, 520 – Sumaré – tel. 
3882-5211).

A Associação Comer-
cial e Empresarial de Cara-
guatatuba (ACE) fica na Rua 
São Sebastião, 19 – Sumaré.

Jovens de Caraguatatuba nascidos 
em 2002 têm até dia 30 de junho para 

se alistar no serviço militar 

Os jovens de Cara-
guatatuba do sexo masculino 
nascidos em 2002, devem fa-
zer o alistamento militar pelo 
site https://www.alistamen-
to.eb.mil.br/.

Todo brasileiro, do 
sexo masculino que comple-
ta 18 anos é obrigado a se 
alistar no serviço militar. O 
prazo termina no dia 30 de 
junho (terça-feira). Para o 
cadastro online, é necessário 
apenas, o CPF, RG, email e 
telefone.

Quem não tem aces-
so à internet pode utilizar os 
computadores do Acessa São 
Paulo. É necessário ir ao lo-
cal munido de um documen-
to de identificação com foto 
e fazer um cadastro digital 
para usar o serviço de inter-
net gratuita do posto.

O Acessa SP fica na 

Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima (localizada na Av. da 
Praia), 140 – Centro. O ho-
rário de atendimento vai das 
11h às 17h. O telefone é (12) 
3883-3042. O outro Posto do 
Acessa SP está localizado 
no Poupatempo, na Av. Rio 
Branco, 955 – Indaiá (Em 
frente à EE Colônia dos Pes-
cadores). O local funciona 
das 9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira e sábado, das 9h 
às 13h.

Os jovens nascidos 
antes de 2002 que ainda não 
se alistaram têm até o dia 
30 de junho para procurar a 
Junta de Serviço Militar, no 
Sumaré. O atendimento ao 
público é das 9h às 12h e das 
14h às 16h30. É necessário 
pagar a multa de R$ 4,44 
(reajustada trimestralmente) 
para cada ano de atraso no 

alistamento.
O brasileiro que não 

se alistar no prazo previsto 
estará em débito com o Ser-
viço Militar e não poderá 
obter passaporte ou prorro-
gação de sua validade; in-
gressar como funcionário, 
empregado ou associado 
em – instituição, empresa 
ou associação oficial; assi-
nar contrato com o Governo 
Federal, Estadual, dos Terri-
tórios ou Municípios; prestar 
exame ou matricular-se em 
qualquer estabelecimento de 
ensino.

A Junta de Serviço 
Militar de Caraguatatuba 
fica na Rua Taubaté, 520 – 
Sumaré. O atendimento ao 
público é das 9h às 12h e das 
14h às 16h30. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3882-6006
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Secretaria de Saúde de Ilhabela reforça 
medidas de prevenção contra o coronavírus

A Secretaria de Saú-
de de Ilhabela informou que 
desde a sexta-feira (31), está 
reforçando as medidas de 
controle contra o coronaví-
rus no município. A Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), declarou na última 
quinta-feira (30) que os casos 
do novo coronavírus 2019 
nCoV são uma emergência 
de saúde pública de interesse 
internacional. São milhares 
de infecções na China e em 
18 países. Com isso, uma 
ação coordenada de combate 
à doença deverá ser traçada 
entre diferentes autoridades 
e governos.

Em Ilhabela, as ações 
no momento não se diferem 
daquelas utilizadas para 
qualquer tipo de doença gri-
pal. “Os serviços de saúde 
estão reforçando as medidas 
de controle já existentes. 
As equipes de saúde estão 
preparadas para atender os 
pacientes com síndromes 
gripais que procurem aten-
dimento, mas é muito impor-
tante que as pessoas adotem 

as medidas de prevenção no 
dia a dia”, alerta o secretário 
de Saúde, Gustavo Barboni.

Segundo as orienta-
ções da equipe da Vigilância 
Epidemiológica, é impor-
tante que as pessoas evitem 
aglomerações e que procu-
rem o serviço de saúde se 
apresentarem sintomas de 
gripe e que não fiquem cir-
culando, a fim de evitar a 
transmissão da doença. “Im-
portante salientar que não há 
vacina contra o coronavírus 
e também não há tratamen-
to específico, por isso a im-
portância das medidas de 
prevenção”, destaca Simone 
Fortes, enfermeira da Vigi-
lância Epidemiológica.

Até o momento não 
existe nenhum caso da doen-
ça confirmado no Brasil.

Ações adotadas pela 
Secretária de Saúde:

- Treinamento das equipes 
com relação à doença e aos 
cuidados necessários;
- Reorganização do fluxo de 

atendimento dos suspeitos;
- Notificação dos casos sus-
peitos à Vigilância epide-
miológica;
- Oferta de máscara cirúrgica 
para os pacientes com his-
tórico de sintomas respira-
tórios (tosse, espirro, dor de 
garganta);
- Orientação à população 
quanto à importância da la-
vagem das mãos, quanto à 
etiqueta da tosse (cobrir a 
boca com a parte interna do 
braço quando for tossir ou 
espirrar), evitando a conta-
minação das mãos, que são 
um dos principais veículos 
propagadores de doenças, 
especialmente da gripe.

Gracinha é eleita vice-presidente 
do Codivap no LN

Prefeita de Ilhabela 
é eleita vice-presidente do 
Codivap no LN. A prefei-
ta comandará uma das seis 
vice-presidências regionais 
criadas com o intuito de 
descentralizar e fortalecer a 
associação. Na presença de 
dois deputados e 30 prefei-
tos, a chefe do Executivo de 
Ilhabela, Maria das Graças 
Ferreira dos Santos Souza, 
a Gracinha, participou na 
sexta-feira (31), em Taubaté, 
da reunião da Associação de 
Municípios do Vale do Para-
íba, Litoral Norte e Serra da 

Mantiqueira, o “Codi-
vap” (antes denomina-
do “Consórcio”), com 
50 anos e que represen-
ta 44 cidades. A prefei-
ta foi eleita vice-presi-
dente da Associação, 
que nesse encontro 
aprovou a criação de 
seis vice-presidências 
regionais e elegeu o seu novo 
presidente, Izaías Santana, 
prefeito de Jacareí.

A eleição da nova 
executiva da associação, an-
tes presidida pelo prefeito 
de Ubatuba, Délcio Sato, foi 

feita por aclamação. Tam-
bém foram eleitos os 1º e 2º 
vice-presidentes, respectiva-
mente, os prefeitos de São 
Luiz do Paraitinga e Guara-
tinguetá, Ana Lúcia Bilard e 
Marcus Augustin Soliva. 

3º Baep prende casal 
por tráfico de drogas em 

Ubatuba
  A Polícia Militar do 
3º Batalhão de Ações Espe-
ciais da Polícia (Baep) pren-
deu um casal suspeito de trá-
fico de drogas, na noite dessa 
segunda-feira (03/02), duran-
te patrulhamento pela rua 22, 
no bairro Maranduba. 
 Uma equipe da PM 
abordou um casal, no mo-
mento de compra e venda de 
drogas, e em revista pessoal 
foram encontradas porções de 
cocaína. 
 Os policias se deslo-
caram até a residência da mu-
lher abordada, onde durante 
revista encontraram mais 
1.116 pinos e 14 sacolés de 
cocaína e 13 tabletes de ma-
conha. Também foram encon-
trados R$1.484,00. 
 O casal foi  preso 
em flagrante e se encontra à 
disposição da justiça.

Polícia Civil de 
Ubatuba prende 15 
pessoas durante 

operação em combate à 
pirataria

 A Polícia Civil de 
Ubatuba prendeu 15 pessoas, 
na terça-feira (28/01), durante 
operação para o cumprimento 
de mandados de busca e apre-
ensão visando o combate à 

pirataria. 
 Os trabalhos foram 
realizados por equipes do 
Setor de Investigações Ge-
rais (SIG) da cidade, que se 
deslocaram a três endereços 
diferentes, nos bairros Estufa 
II e Praia Grande, para o cum-
primento das ordens judiciais. 
Nos locais foram localizados 
os indiciados e apreendidos 
cerca de 10 mil produtos sem 
nota fiscal.
 Todos os presos 
foram levados à delegacia 
e autuados em flagrante por 
descaminho e crime contra a 
ordem tributária e relações de 
consumo.

Visitante é flagrada com 
droga no corpo no CDP 

de Caraguatatuba
 Uma jovem de 19 
anos foi barrada ao tentar en-
trar com cocaína no corpo em 
visita que faria ao companhei-
ro preso na unidade.
 Segundo a Polícia 
Militar, por volta das 11h30, 
de sábado (01/02), a visitan-
te foi submetida ao escanea-
mento corporal, momento em 
que as servidoras da unidade 
prisional identificaram um 
objeto estranho em sua região 
pélvica. 
 Apesar de negar 
qualquer infração, logo em 
seguida a jovem solicitou uti-

lizar o banheiro onde acom-
panhada por uma funcionária, 
admitiu que carregava 194 g 
de cocaína em um invólucro 
escondido na vagina e retirou 
espontaneamente o material 
do corpo.
 A visitante foi en-
caminhada a Delegacia de 
Polícia, onde foi elaborado o 
Boletim de Ocorrência e teve 
o nome suspenso do rol de vi-
sitantes da unidade.

Polícia militar prende 
dois criminosos por 
tráfico de drogas em 

São Sebastião 
 Na madrugada de 
terça-feira (28/01), uma equi-
pe da Polícia Militar do 20º 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior estava em patrulha-
mento pela Vila Sahy, quando 
avistou dois indivíduos que 
demonstraram certo nervosis-
mo ao perceberem a presen-
ça policial, o que motivou a 
abordagem. 
 Na busca pessoal, a 
equipe encontrou uma sacola 
contendo 10 porções de ha-
xixe, 26 porções de cocaína, 
13 porções de crack e 1 por-
ção de maconha, além de R$ 
80,00 em dinheiro. 
 Diante dos fatos, os 
criminosos foram conduzidos 
à delegacia, onde permanece-
ram à disposição da Justiça.
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A 4ª  edição do  CosteLions, organizado 
pelo Lions Clube Caraguatatuba, repetiu 

o sucesso dos anos anteriores. 
Parabéns a todos organizadores.

Felipe Augusto sanciona lei que equaciona 
o déficit atuarial do São Sebastião Prev

O Prefeito Felipe Au-
gusto sancionou a Lei Com-
plementar nº 246/2019 que 
trata do Plano de Amortiza-
ção do déficit atuarial de R$ 
556 milhões do Instituto de 
Previdência do município de 
São Sebastião, antigo FAPS, 
que eleva a alíquota das con-
tribuições patronais dos entes 
federativos (Prefeitura e Câ-
mara Municipal) de 13,95% 
para 19,54% - incluído o per-
centual de 2% referente à alí-
quota suplementar. Assim fica 
assegurado o equilíbrio eco-
nômico, atuarial e financeiro 
do instituto para arcar com as 
aposentadorias de milhares de 
servidores públicos munici-
pais, além de seus pensionis-
tas.

O plano é resultado 
da avaliação técnica atuarial, 
elaborada pelo profissional 
Atuário, Álvaro Abreu (MIBA 
1072), de acordo com a legis-
lação vigente que prevê apor-
tes de recursos financeiros 

durante o prazo de 35 anos, 
para que os funcionários da 
Prefeitura de São Sebastião e 
Câmara Municipal recebam 
seus benefícios no futuro.

A medida solucionou 
o problema atuarial da Autar-
quia Previdenciária que per-
durava, sem solução, desde 
o ano de 2013 e foi um dos 
principais motivos que causa-
ram a perda do Certificado de 
Regularidade Previdenciária 
(CRP), emitido pela Secreta-
ria de Previdência do Ministé-
rio da Economia o que invia-
biliza o município de receber 
os repasses federais para in-
vestimentos em infraestrutura 
e políticas públicas.

Prefeitura realiza treinamento e reunião 
de planejamento anual dos Projetos 

Sociais de São Sebastião
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social (SE-
DES), realizou na segunda-
-feira (27/01), a reunião de 
planejamento anual dos Pro-
jetos Sociais Viração, Garo-
ça e Cidadão, todos apoiados 
pela prefeitura.

O encontro aconteceu 
na sede do Projeto Cidadão 
Criança, no Morro do Abri-
go, e reuniu a equipe técnica 
e os funcionários que parti-
ciparam de um treinamento 
para preparação das ativida-
des nos projetos sociais do 
município.

Na quarta-feira (29), 
os Projetos retomaram suas 
atividades e funcionaram 
das 8h às 12h. Já na última 
segunda (3), as atividades 
voltam a funcionar no perí-
odo integral, no contra-turno 
escolar, quem estuda de ma-
nhã participa das atividades 
no período da tarde, e quem 
estuda no período da tarde 
participa das atividades logo 

pela manhã.

Projeto Viração 
O Projeto Viração atendeu 
em 2019, 174 crianças de 6 a 
12 anos, no contra-turno es-
colar, por meio de atividades 
socioeducativas, e é mantido 
pela Associação Sebastia-
nense de Promoção Social 
(ASPS), em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(SEDES) da Prefeitura de 
São Sebastião, e tem como 
objetivo incentivar e utili-
zar as atividades de Apoio 
Pedagógico, Circo e Dança, 
Esportes Integrados, Mú-
sica, Educação Ambiental 
e Ginástica Multifuncional 
(GMF), como uma ferramen-
ta de transformação social.

Projeto Garoça 
O Projeto atendeu 

em 2019, 140 crianças com 
atividades de Apoio Peda-
gógico e Meio Ambiente, 
esportes integrados, pilates, 
karatê e capoeira, além de 

arte corporal e é mantido 
pela Associação Sebastia-
nense de Promoção Social, 
em parceria com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e  Social (SEDES) da 
Prefeitura de São Sebastião.

Projeto Cidadão Criança 
Um dos objetivos do 

Projeto Cidadão Criança, 
como Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de 
Vínculos é estimular brinca-
deiras, desenvolvimento de 
habilidades sociais a coope-
ração, autonomia e convivên-
cia comunitária, atendendo 
aos princípios estabelecidos 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), além de 
garantir os direitos das famí-
lias referenciadas, ao Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS), utilizando as 
parcerias e o vínculo como 
ferramenta de transformação 
na educação social.

O projeto atendeu em 
2019, 70 crianças, com ativi-
dades de apoio pedagógico, 
esportes integrados e karatê. 
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99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:
“Uma dúvida,
Pastor paga 

dízimo?”

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 É possível que você deixe a vida sentimental 
meio de lado nesta semana. Fique esperta com intrigas e 
discussões, ok? Nº da Sorte 43.

 Vai fazer o que puder para agradar os amigos. 
Uma paixão promete acelerar seu coração. Mas vá com 
calma, ok? Nº da Sorte 47.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Boa semana para tudo que envolva comunica-
ção e iniciativa. No final de semana, faça algo bem gostoso 
para quebrar a rotina. Nº da Sorte 18.

 Aceite as mudanças com otimismo. No lance 
com seu príncipe, invista um pouco mais na privacidade de 
vocês. Nº da sorte 32.

 Ciúme demais seu ou do seu príncipe, pode 
sufocar e estragar a relação. Afaste essa insegurança. Nº 
da Sorte 10.

 Que tal mudar aquelas coisas que a incomodam 
no dia a dia? Terá jogo de cintura de sobra para lidar com 
o gato! Nº da Sorte 67.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Sua criatividade está poderosa: aproveite! 
O astral será tudo de bom no relacionamento. Curta seu 
amado! Nº da Sorte 43.

 Pare de fugir e trate de encarar seus problemas 
de uma vez. Prepare-se para brilhar muito e arrasar na 
paixão! Nº da Sorte 03,

 Você vai curtir um período super prazeroso nas 
tarefas e no amor. Só evite brigar com gente autoritária. Nº 
da Sorte 02.

 Terá que batalhar para conseguir o que deseja. 
Mas o final de semana promete grandes doses de carinho 
e aconchego a dois. Nº da Sorte 08.

 Dedique-se às suas tarefas, mas sem deixar a 
família e o seu príncipe de lado. É importante saber conciliar, 
ok? Nº da Sorte 52.

 Saiba dar valor à ajuda que recebe das pesso-
as. Há sinal de inconstância na área afetiva. Fique esperta! 
Nº da Sorte 67.
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Prefeitura entrega mais de 16.900 kits 

escolares na volta às aulas 
Com a volta às aulas 

na rede municipal de ensino 
de Caraguatatuba, a Secre-
taria de Educação organizou 
a entrega de mais de 16.900 
kits escolares nas 52 unida-
des escolares da rede neste 
primeiro dia de aula.

Para acompanhar 
de perto as ações de boas-
-vindas, o acolhimento dos 
alunos e a entrega dos kits 
escolares, o prefeito Aguilar 
Junior, esteve presente na 
EMEF Jane Urbano Focesi, 
no bairro Perequê Mirim, 
acompanhado da secretária 
de Educação, Márcia Pai-
va, e da presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, 
Samara Fraschetti Bastos de 
Aguilar.

O prefeito Aguilar Ju-
nior falou sobre a importân-
cia dos kits escolares para as 
crianças e suas famílias. “Sa-
bemos que a distribuição do 
kit escolar é uma importante 
ação. Não medimos esforços 
para incentivar os alunos, 
contribuir para o aprendiza-
do e colaborar com a econo-
mia das famílias”, disse.

A dona de casa Valdi-
rene Canuto, 30 anos, acom-
panhou o filho Kauã, 07 
anos, para receber o material. 

“Receber o kit escolar ajuda 
muito no orçamento. Esse 
ano está ainda mais bonito 
e com caderno de capa dura. 
Meu filho adorou”, disse.

A secretária de Edu-
cação, Márcia Paiva, dese-
jou boas-vindas a todos os 
funcionários através das in-
tegrantes da equipe gestora, 
diretora Gleice e da super-
visora Ivone, e aproveitou 
para reafirmar a importância 
da participação dos familia-
res e responsáveis nas ativi-
dades escolares dos alunos. 
“É de extrema importância 
o envolvimento da família. 
No sábado, dia 15 de feve-
reiro, será comemorado o 
Dia Municipal da Família na 
Escola. Neste encontro pais e 
responsáveis poderão conhe-

cer melhor os professores e 
funcionários da escola. Eles 
também receberão informa-
ções sobre a rotina escolar 
dos alunos, os cuidados ne-
cessários para seu melhor 
desenvolvimento e o calen-
dário letivo”, finalizou.

Para o ano letivo de 
2020, os kits escolares estão 
ainda mais especiais. Foram 
personalizados com fotos de 
alunos da rede e participan-
tes do projeto Guarda Mirim. 
São duas opções de capa, 
uma para o Ensino Funda-
mental I e outra para o Fun-
damental II.

A EMEF Jane Foce-
si foi inaugurada em 2017 e 
atualmente atende mais de 
650 crianças.

Obras contra enchentes aceleram 
escoamento das águas em Caraguatatuba 

O volume de chuva 
registrado em Caraguata-
tuba com o acumulado de 
270 milímetros em 72 horas, 
aliado a maré alta que atin-
giu picos de 1 metro, provo-
cou pontos de alagamentos 
em alguns bairros da cidade.

Porém, nos locais 
onde ocorrem obras contra 
enchente, o escoamento das 
águas foi mais rápido. Entre 
os bairros que houve a per-
cepção por parte dos mora-
dores do escoamento rápido, 
após a maré baixar, foram: 
Perequê-Mirim, Travessão, 
Poiares, Tinga e Jetuba.

Nestes locais, a Pre-
feitura de Caraguatatuba 
tem investido algo em torno 
de R$ 30 milhões em obras 
contra enchentes.

“Foi um volume mui-
to grande de água em pouco 
tempo e depois que a maré 
baixou é nítido o escoamen-
to rápido nos locais onde 
ocorrem as obras de drena-
gem”, disse o secretário de 
Mobilidade Urbana e coor-
denador Municipal da Defe-
sa Civil, Campos Junior.

Atualmente, há obras 
de drenagem no Jetuba, Pe-
requê-Mirim, Travessão e 
parte do Barranco Alto, além 
da Avenida Brasília (que en-
globa os bairros do Jardim 
Jaqueira, Tinga, Poiares e 
Gaivotas) e o canal extrava-
sor que vai beneficiar Britâ-
nia e, após intervenção na 
rodovia, o Santamarina e o 
Golfinhos.

A Prefeitura de 

Carguatatuba registrou 
escoamento rápido das 
águas nas Avenidas Ma-
noel Severino de Castro 
(Barranco Alto), José da 
Costa Pinheiro Junior 
(Travessão) e Emílio 
Marcondes Ribas (Pere-
quê-Mirim).

Segundo a Prefei-
tura, boa parte das obras 
será finalizada no primei-
ro semestre deste ano e 
o escoamento das águas 
tende a melhorar.

Prefeitura realiza serviços de melhorias 
no Balneário dos Trabalhadores

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Turismo (SE-
TUR), segue realizando 
serviços no Balneário dos 
Trabalhadores, na Praia 
Grande, proporcionando 
mais segurança e bem-estar 
aos moradores e turistas que 
frequentam o local.    

Nesta semana, foi 
reinstalado o sistema de 
monitoramento por câme-

ras, com dois equipamentos 
instalados na entrada, dois 
na saída e outro na guarita. 
O espaço do estacionamen-
to também foi reorganizado, 
facilitando a permanência de 
veículos em dias de maior 
movimento. A iluminação 
dos banheiros também foi 
substituída.

No mês de janeiro, 
o local já havia passado por 
serviços de drenagem, de-
sobstrução de tubulações, 

manutenção e limpeza geral, 
visando melhorar o escoa-
mento das águas pluviais, 
principalmente neste período 
do ano, com altos índices de 
chuva na região.

Prefeitura realiza ação para regularização 
fundiária do Pontal da Cruz

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária 
(SEHAB) realiza, no próxi-
mo sábado (8), atendimento 
especial de moradores do 
Núcleo Congelado nº 89, do 
Conjunto Habitacional Fa-
mília Paulista, no Pontal da 
Cruz, para seleção de docu-
mentos necessários para o 
processo de regularização 
fundiária.

Os interessados se-
rão atendidos na sede da na 
Associação dos Moradores 
do Bairro Pontal da Cruz 

(SAMPOC), a 
partir das 9h. 
A equipe da 
SEHAB tam-
bém vai tirar 
dúvidas sobre a 
regularização.

S e g u n -
do a SEHAB, o 
núcleo Família 
Paulista possui 
202 imóveis, sendo 113 ca-
dastros, com 86 processos 
concluídos – com documen-
tação entregue e pronta para 
dar entrada no cartório de re-
gistros de imóveis.

Com essa ação, a Se-
cretaria tem como objetivo 
beneficiar os moradores e 
trazer a formalidade e lega-
lidade jurídica de imóveis na 
região.
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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 inter-
essados, 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.

1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expe-
dido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1002560-
20.2014.8.26.0126A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dra. MARTA ANDRÉA MATOS 
MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à José Pereira, aos réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Florêncio dos Santos Lopes ajuizou 
ação de USUCAPIÃO, visando um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, 
medindo 7,00 metros de frente e 28,00 metros da frente aos fundos, do 
qual a prefeitura local atribuiu os números 184 e 184fundos, anterior n.º 
154, cujas identificações municipais são 02.003.010 e 02.003.011, ob-
jeto da transcrição n.º 3096 do CRI de São Sebastião/SP, anterior tran-
scrição 3095 da mesma serventia(docs. 05/06), com área de 196.00 m². 
A segunda área de terras, vizinha da primeira, recebeu o número 176 da 
referida Rua Santa Cruz, identificação municipal n.º 02.003.011, contendo 
258,50m², mediando 9,40 metros na frente e no fundo, por 25,50 metros 
de ambos os lados, sendo objeto de parte da transcrição 799 do Cartório 
de Registro de Imóveis de São Sebastião/SP, anterior transcrição 798, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, 
no prazo de 15 (quinze) dias 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 lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Caraguatatuba, aos 25 de outubro de 2019.

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

Oportunidade de Tra-
balho Precisa-se auxiliar 
de jardineiro c/prática em 
corte de grama e plantas/ 
98105-5613 whats

VENDE-SE Casa 
R$ 150.000,00 próx 
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/ 
wc/ gar/ 3882-3022 Creci/
SP 41422

CASA próx. rodoviária 
c/3 dor. sendo 1 suíte/ 
sala/ coz/ wc/ gar/ AT 
300m²/ R$ 400 mi/ 3882-
3022 creci-SP 41422

ALUGO Kit Temporada/ 
até 4 pessoas/ mob/ 1 
vaga auto/ Martin Sá (12) 
98842-0002/ 99672-0020

VD sobrado em con-
strução/ Morro do Al-
godão 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 terreno próximo ao 
Centro (1.000m da igreja 
matriz) murado/ aterrado/ 
escritura registrada/ R$ 
270.000/  TT 12 99622-
9797

VD Lote 15x15/ es-
quina/ ót. local/ Massa-
guaçu/ R$ 40 mil + 45x 
1.000,00/ à vista c/desc/ 
(12) 99216-3304

VD terreno Jd Britânia/ 
50m da praia/ murado e 
aterrado/ escritura regis-
trada, R$ 250.000/ Tt 12 
99622-9797

VD Lote 12x12/ alto 
Jaraguá S.S./ escolinha/ 
rua c/ bloquete/ IPTU/ R$ 
15 mil + 45x 700,00/ (12) 
99216-3304

VD-SE  OU TROCA 
casa Pouso Altinho quar-
to/ sala/ coz./ wc/ fogão  
lenha/ churrasqueira/ 
pomar todo formado por 
casa em Caraguá/ R$50 
mil / (12) 99618-5124

ALUGA temporada 
sobrado 3 dorms./ sala/ 
coz./ 2 wc/ Carnaval 10 
pessoas. Fone: 98192-
1539

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

VENDO um sofá de 
canto cor cinza escuro 
em ótima conservação 
R$200,00 / 98230- 0553
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
0005348-19.2017.8.26.0126O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr. Ayrton Vidolin 
Marques Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OSWALDIR 
DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Topógrafo, RG 5.830.416-2, CPF 
670.253.318-72, com endereço à Rua Engenheiro Joao Fonseca, 387, 
Centro, CEP 11660-200, Caraguatatuba - SP que por este Juízo, tra-
mita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Marcelo 
Germano, Brasileiro, Casado, Assessor de Produção Legislativo, RG nº 
16.420.521-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 057.904.668-00, residente e domicili-
ada na Rua Engenheiro João Fonseca, n.º 530, Ap. 21, Centro, Cara-
guatatuba/SP, CEP 11660-200. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 27.534,21, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impug-
nação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 
aos 14 de janeiro de 2020.
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AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


