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A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Delivery
Centro - 3883-1921 (Av. da Praia)
Massaguaçu - 3884-1386
(12) 99640-0158
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Dória foi a salvação na Pandemia

Governador mantém plano de vacinação contra Covid-19
em SP e cobra data do Ministério da Saúde

Veja o Plano Estadual de
Imunização de São Paulo

Estado continua com obras
de contenção contra erosões
no Massaguaçu
Visita técnica a equipamentos da
Assistência Social de Ubatuba

Chuvas deixam Caraguatatuba
em estado de atenção
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Médico Dr. Gustavo Boher assume
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba

cesar@noroestenews.com.br

Curtas mais Objetivas
Pra frente Brasil 1
Ford a primeira montadora a
se instalar no País anuncia o fechamento de suas fábricas..
Aproximadamente 5.000 trabalhadores perderão seus empregos. Empregos diretos fora os indiretos.

Pra frente Brasil 6
Do jeito que o Ministro da Logística, digo da Saúde, estabelece
com precisão o início da vacinação
no Brasil e com a experiência que
adquiri o ano passado, com a organização da vacinação contra a gripe
em nossa cidade, posso facilmente
imaginar que o carro da saúde passará em nossas ruas anunciando:
“Chegou o carro da vacina,
Pra frente Brasil 2
tragam suas seringas”.
Desde 2017 vejam as empresas que deixaram o Brasil:
Roche, Eli Lilly, Ford CamiPra frente Brasil 7
nhões, Glovo, RR Donnelley,
Mas atenção, não pode ser
Kiehl´s, Lush Cosméticos,
Nikon, Hãage-Dazs, Walmart, qualquer uma, tem que ser o modelo de seringa adotado como padrão
Fnac e Brasil Kirin.
por Pazuello!

Pra frente Brasil 3
Acredito que o motivo seja
o mesmo que fez a apresentadora
Xuxa, depois de largar os pastores
da Record, anunciar que vai se mudar para a Itália.
Pra frente Brasil 4
Só espero não ter que ouvir a
frase que marcou época anos atrás.
“Brasil Ame-o ou Deixe-o.
O último que apague a luz!”

Confirmações
Já foram definidos
mais três nomes do primeiro escalão da gestão Vice-Prefeito: José Ernes2021/2024 do prefeito de to Ghedin Servidei
Caraguatatuba, Aguilar
Junior.
Fundo Social de Solidariedade: Samara FraschetDepois de anunciar ti Bastos de Aguilar
os titulares das principais
secretarias e das autar- Chefia de Gabinete: Giquias municipais na sema- vanildo Nunes e Adjunto
na passada, agora foram Marcos Freire
confirmados os nomes
que vão comandar as SeAdministração – Givanilcretarias de Saúde, Servido Nunes e Adjunto Marços Públicos e Habitação.
cus Bob Gomes
O médico Dr. Gustavo Boher, que era coordenador médico das
UPAS, assume a Secretaria de Saúde no lugar de
Amauri Toledo, que vai
para a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso.

Pra frente Brasil 8
O Brasil tem dois grandes
parceiros comerciais, China e Estados Unidos. As declarações tanto
de Bolsonaro, de seus filhos e do
Ministro das Relações exteriores,
Ernesto Henrique Fraga Araújo, me
Além disso, foram
fazem prever que mais desemprego confirmados os nomes de
Marcelo Pereira para a
teremos este ano.
Pra frente Brasil 9
E como diz Bolsonaro:
“O Brasil está quebrado não
consigo fazer nada”

Pra frente Brasil 5
Somos uns dos poucos países
Pra frente Brasil 10
que ainda não iniciaram a vacinaPara terminar, como também
ção contra a Covid, mas já temos
uma data precisa. Segundo o Mi- diz Bolsonaro sobre o aumento dos
nistro da Saúde Pazuello a vacina- preços e da inflação:
“É melhor isso que o
ção começará no dia D e na hora H.
desabastecimento”
Entenderam?

Secretaria de Serviços Públicos e Francisco Carlos
Marcelino para a Secretaria de Habitação. Ambos
foram eleitos vereadores,
mas aceitaram o convite
do prefeito Aguilar Junior.
Wilson
Agnaldo
Gobetti foi confirmado
como Assessor Político
para realizar a interface
entre Executivo e Legislativo na resposta de requerimentos e encaminhamentos de projetos para
votação.

Habitação – Francisco
Carlos Marcelino
Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – Adjunta Tatiana Scian
Obras Públicas – Leandro
Borella
Planejamento Estratégico
e Desenvolvimento – Carlos Focesi
Saúde – Dr. Gustavo Boher

Assuntos Jurídicos – San- Tecnologia da Informação
dro Albok e Adjunto Allan – Josemar Vieira
Tripac
Turismo – Maria FernanComunicação – Rose Du- da Galter Reis
arte
Urbanismo – Wilber CarDireitos da Pessoa com dozo
Deficiência e Idoso –
Amauri Toledo
Serviços Públicos – Marcelo Pereira e Adjunto
Ouvidoria Municipal – Wagner Ramiro
Malu Baracat
Mobilidade Urbana e ProDesenvolvimento Social e teção ao Cidadão – Marcel
Cidadania – Ângela Sbru- Giorgeti
zzi
Defesa Civil – Capitão
Educação – Márcia Paiva Campos Junior
Esportes e Recreação – Fundação Educacional e
Adjunto Edvaldo Ormin- Cultural de Caraguatatuba
do
– Silmara Mattiazzo
Fazenda
–
Hayashida

Nelson CaraguaPrev – Pedro Ivo

Governo – Neto Bota

Assessor Parlamentar –
Wilson Gobetti
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Dória foi a salvação na Pandemia

13 de janeiro de 2021

Governador mantém plano de vacinação contra Covid-19 em SP e cobra data do Ministério da Saúde

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse na
última segunda-feira (11) que o
cronograma de vacinação contra a
Covid-19 no estado está mantido,
com previsão de iniciar a campanha até 25 de janeiro. Ele também
cobrou do Ministério da Saúde
uma definição de data para o programa nacional de imunização.

representa o jogo político que antecipa a disputa para o próximo
pleito a presidência.

Neste game, que pode parecer perverso para muitos, a verdade que quem ganha é o povo que
sem Dória ainda estaria esperando
para uma solução que talvez nunca viesse, dado a incompetência
de um governante despreparado e
“O governo federal não ad- que sempre colocou seus interesmite que não tem a data para início ses, inclusive familiares a frente
do programa nacional de imuniza- dos interesses do país.
ção. E por que não tem? Porque
insiste em transformar uma deciDesde o início da pandemia
são que deveria ser cientifica, de o Governador João Dória, ampasaúde, em uma decisão de ordem rado pelo entendimento do STF
política, para favorecer um inte- “Supremo Tribunal Federal”, que
resse eleitoral e ideológico.
atribuiu a federação, estados e
municípios, em harmonia, as deciJá o ministro da Saúde Edu- sões das medidas a serem tomadas
ardo Pazuello, em visita a Manaus, para combater a crise e diante da
diz que a Vacinação começará ‘no inércia do presidente, tomou a inidia D e na hora H’. Face a esta ciativa e de pronto adotou as meafirmação o bom humor do brasi- didas necessárias.
leiro repercutiu nas redes sociais
com a frase: “Enquanto aguarda o
E não ficou só nas medidas
dia “D” e a hora “H” o povo na profiláticas, ajudou os municípios
“M” fica com o “C” na mão”.
e com visão saiu a procura de uma
vacina assinando um convênio
Claro, como comunicador com a China e hoje, o estado dishábil, João Dória soube de forma põe de dez milhões de doses em
inteligente provocar o presidente estoque aguardando autorização
Jair Bolsonaro que sempre caiu da ANVISA para o início da vaem suas armadilhas, respondendo cinação. E mais, dessa parceria
de forma impensada e irradiando que inclui a transferência de tecódio a seu grande concorrente nas nologia, o Estado de São Paulo,
próximas eleições. Claro tudo isso através do Instituto Butantã passa

a fabricar e fornecer a vacina de- cial.
nominada Coronavac.
Desesperado e inconsequentemente tentando concorrer com
Dória o presidente Jair Bolsonaro, que sempre tratou a pandemia
como uma gripezinha, dizendo
que jamais compraria uma vacina
da China e sem planejamento, teve
que voltar atrás e só não confiscou
as vacinas e seringas do estado de
São Paulo por uma decisão judi-

Vale também lembrar que
o Governador Dória sempre se
prontificou a fornecer a vacina a
todos os estados da federação.
Com a divulgação dos dados
de eficácia da vacina ficou comprovado que a vacina Coronavac é
eficiente e essencial para diminuir
a gravidade da doença segundo os
cientistas.

Noroeste News

- 04 -

13 de janeiro de 2021

Veja o Plano Estadual de Imunização de São Paulo

Noroeste News

- 05 -

13 de janeiro de 2021

Noroeste News

- -04
06- -

janeiro de
0813
dede
novembro
de2021
2018

janeiro de
0813
dede
novembro
de2021
2018

- -04
07- -

Noroeste News

Estado continua com obras de
contenção contra erosões no Massaguaçu

O Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER), ligado ao Governo do Estado de São Paulo, deve finalizar as obras
de contenção de erosão no
Massaguaçu em fevereiro.
A intervenção ocorre no Km 59,9 da Rodovia
Doutor Manoel Hyppólito
do Rego (SP-055) e tem

Polícia

o objetivo de proteger a
pista contra a ação das ondas marítimas, evitando o
desgaste do aterro da pista
e, consequentemente, ero-

sões. O investimento do
Governo do Estado é de
aproximadamente R$ 7,4
milhões.

Chuvas deixam Caraguatatuba
em estado de atenção

As chuvas que caíram durante toda a noite
e madrugada fizeram com
que Caraguatatuba entrasse
em estado de atenção com
base no Plano Preventivo
da Defesa Civil (PPDC).
Pluviômetros instalados em
dois bairros da Região norte
registraram volume de água
superior aos 100 milímetros
em 24 horas. Em outros sete
a variação foi de 30 mm a do. No Massaguaçu não foi lado em 72 horas e deixando
70 mm no mesmo período. muito diferente, chegando o solo muito encharcado.
De acordo com a
Defesa Civil, somente no
pluviômetro do Jetuba o
pico foi 114,5 milímetros
de chuva em 12 horas, considerado alto pelo período.
Isso equivale a 114,5 litros
de chuva por metro quadra-

a 105,72 milímetros no período.

A Defesa Civil emitiu um alerta de que pancadas de chuvas fortes devem
prosseguir até amanhã (14),
elevando o volume acumu-

Por isso, a orientação
é que em caso de movimentação de solo o morador saia
imediatamente de casa e
acione o telefone 199. Caraguatatuba tem cadastradas
19 áreas e 54 setores.

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
PM prende criminoso
por tráfico de drogas em
Ubatuba
Na noite de domingo (10), em patrulhamento
pelo Centro da cidade, uma
equipe da Polícia Militar
deparou-se com um grupo de
cinco indivíduos que ao perceberem a aproximação da
viatura, quatro empreenderam fuga.
Realizada a abordagem do indivíduo que permaneceu no local, nada de ilícito foi localizado, porém foi
encontrada uma sacola contendo: 16 unidades de crack,
17 unidades de cocaína, 07
unidades de maconha, além
de R$357,00 em espécie. Ao
perceber que a sacola havia
sido encontrada, o indivíduo
tentou se evadir, mas acabou
sendo capturado e detido,
sendo colocado à disposição
da justiça.
PM realiza prisão por
tráfico de drogas em
Caraguatatuba
Na
segunda-feira
(11), uma equipe da Polícia
Militar que se encontrava em
patrulhamento pelo bairro
Getuba deparou-se com um
indivíduo em atitude suspeita,
sendo encontrados na abordagem, 0,7kg de maconha, 153
pedras de crack e R$319,00
em espécie. Foi dada voz de

DISQUE
DENÚNCIA 181
Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

prisão e o indivíduo colocado diversas armas que estariam
dentro da residência dela.
à disposição da justiça.
Com o consentimento da vítima, a equipe adenEquipe da ROCAM
recupera celular roubado trou a residência e confirmou
a informação, encontrando
em Caraguatatuba
Durante patrulha- todas as armas e munições de
mento preventivo no domingo diversos calibres.
Os policiais se des(10), uma equipe da ROCAM,
que se encontrava na área locaram para a casa do autor
central da cidade, avistou dois do crime, e após identificá-lo,
indivíduos em uma moto que deram voz de prisão em flaseguia pelo contra fluxo e sem grante, colocando-o a disposição da justiça. Foram apreplaca.
Os policiais deram endidos: 07 munições de cal.
sinal de parada e os indiví- 6.35; 02 munições de cal. 38;
duos empreenderam fuga, 05 munições cal.32; 04 muprosseguindo por alguns qui- nições 380; 01 Pistola Bereta
lômetros até caírem. O garupa modelo 950 B cal. 6.35 e 01
se evadiu e o condutor, foi de- garrucha marca castelo cal.32.
tido. Com ele foi encontrado
Homem é preso por
um aparelho celular, produto
tráfico de drogas em
de roubo e um simulacro de
Ilhabela
arma de fogo. O criminoso foi
No sábado (09),
preso em flagrante e o celular
policiais da Polícia Militar
restituído ao proprietário.
realizavam
patrulhamento
PM prende homem por pelo bairro Zabumba, quando
ameaça e posse ilegal de avistaram dois indivíduos em
atitude suspeita.
arma em Ubatuba
Um deles tentou
Na manhã de domingo (10), a Polícia Militar fugir, mas foi abordado em
foi acionada para atender uma frente a uma residência. Na
ocorrência de violência do- abordagem foi encontrado um
méstica, no bairro Praia Gran- tijolo de maconha e no intede. No local a vítima infor- rior de sua residência, mais
mou que seu ex-companheiro, seis tijolos da mesma droga,
além de ameaçá-la, havia além de notas diversas de diquebrado o vidro de seu esta- nheiro e moedas. Com o outro
belecimento comercial e que indivíduo nada de ilícito foi
também a forçava a devolver encontrado.
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Agiliza de São Sebastião dobra o número
de atendimentos em um único dia
O Agiliza de São
Sebastião informa que, na
última segunda-feira (11),
realizou 600 atendimentos
em um único dia – o dobro, se comparado com a
média habitual de 250 a
300 atendimentos.
Os serviços mais
procurados foram o carnê
do IPTU 2021, boletos de
acordo de parcelamento e
levantamento de débitos.
Além desses serviços, alguns dos mais procurados
diariamente são tributação, assuntos relacionados
a trânsito e queixas ligadas ao Procon.

sebastiao.sp.gov.br

- Cadastro Fiscal: (12)
3891-3445 e (12) 38913447; cadastrofiscal@saosebastiao.sp.gov.br
- Tributação: (12) 38913436; tributacao@saosebastiao.sp.gov.br

O Agiliza informa
ainda a atualização dos
seus números de telefone
e e-mails:

- Inspetoria Fiscal: (12)
3891-3459 e (12) 38913463; inspetoriafiscal@
saosebastiao.sp.gov.br

- Fiscalização de Posturas: (12) 3891-3427; fiscposturas@saosebastiao.
sp.gov.br

- Recepção: (12) 3891- - Vigilância Sanitária: (12)
3419 e (12) 3891-3422;
agiliza-pmss@saosebastiao.sp.gov.br

- Procuradoria Fiscal: (12)
3891-2176;
- Dívida Ativa: (12) 38913449; divida.ativa@sao-

PAT de Caraguatatuba tem 116 vagas
abertas e mais de 80% aguardam
preenchimento há dois meses

O Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) de Caraguatatuba está
com 116 vagas de emprego
abertas nesta quarta-feira
(13/01). Destas, 93 são vagas divulgadas desde o mês
de novembro, que aguardam
preenchimento, por baixa
procura de candidatos e falta
de qualificação do empregado.

Os atendimentos do
Agiliza seguem todos os
protocolos sanitários necessários para a prevenção
à COVID-19, como uso
obrigatório de máscara
e álcool em gel, além do
distanciamento social.

- Procon: (12) 3892-1639;

janeiro de
0813
dede
novembro
de2021
2018

Segundo o PAT, destas
93
vagas
paradas, 40 são
3891-3460;
para área de vendedor am- Regularização Fundiá- bulante, sem necessidade de
experiência no ramo. A emria: (12) 3861-1913 e (12) presa apenas solicita que o
3892-6568;
candidato seja alfabetizado
e possua disponibilidade de
registro MTB (2); Locutor
- Cadastro Técnico: (12) horário.
– possuir registro DRT (2);
3893-1278;
Manicure (4); Mecânico
Outras vagas que
automotivo (veículos leves)
aguardam candidatos são:
- SEMAM: (12) 3892- Ajudante de Marcenaria para com experiência em suspensão, desmontagem e mon6000;
auxiliar na montagem de
tagem de motor, sistema de
portas (1); Auxiliar de Co- SEURB: (12) 3892- zinha (1); Cabeleireira (1); arrefecimento (manutenção
Caseiro – Casal, o homem preventiva) – CNH B (1);
4890;
deverá realizar a manuten- Mecânico de Veículos Leves
– Possuir CNH (2); Motoris- DETRAF: (12) 3892- ção do sítio, cortar a grama, ta de caminhão – experiência
cuidar dos animais e reali1540 (recursos, multas e zar reparos nas cercas (1); em caminhão poli guindascredenciais); (12) 3891- Consultor de Vendas – CNH te (1); Padeiro Confeiteiro
2190 (requerimento de A/B, com conhecimentos (1); Preparador e Polidor
placas, lombadas, sinali- em informática básica (1); de Autos (1); Representante
Cozinheira e Cozinheiro (3); Comercial Autônomo – Poszação e cargas).
Cumin (1); Eletricista de Au- suir MEI, Veículo Próprio e
tos, com conhecimento em experiência no ramo alimenlinha pesada (1); Empregada tício (1); Serralheiro de AluDoméstica, com disponibili- mínio – Trabalhar no bairro
dade para morar no local e Topolândia (São Sebastião)
possuir carta de referência (1); Técnico de Ar Condicio(1); Empregada Doméstica nado – CNH AB (1); Técni– Possuir carta de referên- co de Informática – Conhecia e o empregador oferece cimento em infraestrutura de
moradia, caso haja interesse redes, sistemas operacionais
(1); Empregado Doméstico e banco de dados (1); Téc– carta de referência e sa- nico de Refrigeração (1);
ber cozinhar (1); Estagiário Técnico em Nutrição – Dispara Área de vendas (1); ponibilidade de horário (1);
Funileiro (1); Garçom, com Torneiro Mecânico – conhedisponibilidade de horário e cimento em Usinagem (1);
trabalhar finais de semana e Vendedor externo – CNH A
feriados (2); Garçom – Pos- e moto própria (4) e Vendesuir carta de referência (4); dor externo, no ramo de venInstalador de Vidros Auto- das publicitárias (2).
motivos (1); Jardineiro, com
O coordenador do
disponibilidade de horário e
conhecimento em horticul- PAT, Allan Matos, reforça
tura (1); Jornalista – possuir aos candidatos que atuali-

zem seus números de telefone e email nos currículos
entregues no Posto. “Já tivemos retorno de empregadores, que ao entrar em contato
com os candidatos, o telefone é inexistente ou a pessoa
nem atende ao telefone”,
disse.
Allan ainda reforça
que o trabalho de captação
de vagas junto às empresas,
tem gerado um número alto
de vagas semanalmente. “É
uma parceria que tem dado
muito certo, onde conseguimos concentrar quase todas
as oportunidades da cidade
no PAT, mas ainda falta interesse da população na busca
pelo emprego formal”, explica o coordenador.
Todas as vagas disponíveis podem ser consultadas por meio do link: https://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/2020/12/vagas-disponiveis/. O site é atualizado
todos os dias, às 7h da manhã.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das
8h às 12h, munidos de RG,
CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento
está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações no telefone (12)
3882-5211.
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Colucci recebe Dirigente Regional
de Ensino Estadual
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O Prefeito Toninho
Colucci e a Secretária de
Educação, Lídia Sarmento
receberam nesta terça-feira (12), no Paço Municipal, a Dirigente Regional
de Ensino Estadual, Gisele Kemp G. Dantas e o
Diretor de obras, Fabricio
Panichi.

O encontro tratou
do alinhamento da volta
às aulas da rede estadual
e particular de ensino de
Ilhabela. “Estamos certos de que o melhor para
os alunos é o retorno das
aulas presenciais e faremos isso com todos os
protocolos de prevenção
à Covid-19”, declarou o

Prefeito Toninho Colucci.
A dirigente informou, que o retorno das
escolas estaduais está
marcado para o dia 1 de
fevereiro. Ilhabela conta com três escolas estaduais, que atendem aos

alunos do Ensino Médio,
sendo elas localizadas nos
bairros: Perequê, Barra
Velha e Água Branca.
As escolas particulares também estão autorizadas para voltar de
acordo com o seu calendário.

O secretário de Assistência Social de Ubatuba,
Márcio Candido, visitou na
manhã da terça-feira, 12, diversos equipamentos públicos
que compõem a pasta.

O objetivo foi vistoriar os espaços e coletar imagens para primeiro relatório
sobre demandas de infraestrutura do setor. A visita foi Criança e do Adolescente de
acompanhada por Anderson Ubatuba.
Paiva, indicado como adjunto
da secretaria.
Acompanhe a página
da Prefeitura de Ubatuba na
Os equipamentos vi- internet (https://www.ubatusitados foram os Centros de ba.sp.gov.br/) e a página no
Referência de Assistência So- Facebook (https://www.facial (CRAS) do Ipiranguinha cebook.com/PrefeituraMunie Maranduba, o Centro de Re- cipalDeUbatuba) para inforferência de Assistência Social mações atualizadas sobre as
Especializada (CREAS) e o ações da secretaria municipal
edifício do Conselho Tutelar. de Assistência Social.

Outros equipamentos
vinculados à secretaria de Assistência Social são o CRAS
Centro, a Casa de Passagem
e a Fundac – Fundação da

São Sebastião, Parque Estadual e
entidades elaboram Plano de
Gestão de Trilhas

A Prefeitura de
São Sebastião participa
da elaboração de um plano de gestão de trilhas,
que tem como objetivo
a regulamentação e normatização de atividades
de ecoturismo.

Visita técnica a equipamentos da
Assistência Social de Ubatuba

Nos próximos dias, o
secretário realizará reuniões
com as equipes de cada local
para aprofundar o levantamento de demandas e apresentar as diretrizes do plano
de governo.
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ou pessoas com deficiência.
Para isso, atuam de maneira
articulada com outras secretarias, como as da Saúde, Educação, Habitação.

A equipe também atua
em situações de desastres naturais, como foi o caso, por
exemplo, do acolhimento
emergencial feito às famílias vítimas das chuvas do
início do ano no município,
realizado em parceria com a
Defesa Civil, Guarda MuniAcolhimento
cipal, Corpo de Bombeiros
Os órgãos da Assistên- Civil, Secretaria de Turismo
cia Social são responsáveis e Comtur.
pela aplicação da política de
promoção do bem-estar físiO acolhimento na esco, psicológico e assistência cola municipal Olga Gil foi
social, principalmente das encerrado nesta quarta-feira,
pessoas em situação de maior 13. As últimas famílias se
vulnerabilidade social e com organizaram para retornar às
direitos violados, como ido- suas casas ou para a de famisos, pessoas em situação de liares e amigos. No total, forua, crianças e adolescentes, ram atendidas 159 pessoas, de
mulheres vítimas de violência 45 famílias.

O projeto é uma
construção com a participação do Núcleo São
Sebastião do Parque Estadual da Serra do Mar
(PESM), em conjunto com o seu Conselho
Consultivo, Associações
Sebastianense de Ecoturismo e Turismo de
Aventura, além de outros
parceiros e apoiadores.
Será realizada uma
série de oficinas que tem
por objetivo a construção
coletiva de um ou mais
modelos para a gestão de
trilhas.
Os trabalhos seguem nesta quarta-feira
(13) com a 2ª Oficina de
Uso Público e Construção Coletiva de Modelo
Para Gestão da Trilha
do Ribeirão do Itu - do
bairro de Boiçucanga, na
Costa Sul sebastianense.

Estado – O gestor
do Núcleo de São Sebastião do Parque Estadual da Serra do Mar
(PESM), Leo Ramos
Malagoli, considera vital a construção de um
Daniel Mudat, se- modelo de gestão de tricretário adjunto de Meio lhas de forma coletiva.
Ambiente de São Sebastião, destaca a participa“A Prefeitura é
ção do Governo Munici- integrante fundamental
pal, de forma permanente para avançarmos de fordas discussões e tratati- ma positiva no desenvas junto a SETUR, Fun- volvimento do turismo
dação Florestal e as asso- de aventura”, avaliou.
ciações de ecoturismo.
partir da primeira oficina, realizada em dezembro, além de ocorrer os
encaminhamentos para
a viabilização das ideias
validadas.

“Nosso objetivo
é viabilizar o termo de
cooperação técnica entre
a Fundação Florestal e
a PMSS. Neste sentido,
será realizada a segunda
oficina para continuidade das tratativas e a SEMAM participará novaEsta segunda ofi- mente”, afirmou.
cina será composta pela
apresentação de dados
A secretária Municompilados e triados a cipal de Turismo, Adriana Balbo, classifica o
trabalho como uma oportunidade real de desenvolvimento sustentável.
“Trata-se da profissionalização do ecoturismo
na região. Há um diálogo, entre diversos atores,
para a construção de um
modelo de gestão saudável e viável”, comentou a
secretária.

De acordo com o
gestor do PESM, trata-se de um processo que
envolve muitos detalhes,
e que tem como objetivo esse planejamento
ser formalizado em uma
minuta e apresentado ao
prefeito Felipe Augusto.
“O sucesso desse
modelo de gestão, inicialmente para a trilha
do Ribeirão do Itu, é a
possibilidade de se tornar um decreto que regulamente essa trilha,
que permita parceria
público-privada,
normas para contratação de
guias, entre outros dispositivos que venham
consolidar esse trabalho
de ecoturismo”, considerou Malagoli.
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Papai Cláudio e Mamãe Gisele
prepararam uma festa
maravilhosa, em casa e com a
família, para comemorar o
aniversário de 8 aninhos da
princesa Melissa. O tema escolhido
pela aniversariante foi o Unicórnio.
Parabéns e muitas felicidades!!!
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98128-7496

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Tensão no ar! Cuidado com atitudes egoístas
ou rebeldes. É melhor se abrir ao diálogo e fazer ajustes.
Valeu? Nº da Sorte 01.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

Pazuello diz que
vacinação começa
“no dia D, na hora H”.
Entenderam?????
Deve ser no calendário
Bolsoriano!

Cuide da beleza e capriche no visual. Você será
o centro das atenções e vai convencer o gato do que quiser!
Nº da Sorte 11.

98128-7496

Gêmeos - 21/05 à 20/06

É hora de cuidar mais de si e das suas coisas.
Bom final de semana para se divertir, namorar ou investir
numa nova conquista. Nº da Sorte 15.

Câncer - 21/06 à 21/07
Fuja de atritos com gente autoritária. O final de
semana promete diversão. Namoro e curtição serão as suas
prioridades! Nº da Sorte 12.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

Vença o comodismo para executar as tarefas
e se destacar. Atritos vão rondar o lance com o gato. Converse! Nº da Sorte 33.

Virgem - 23/08 à 22/09

Se quer que seus sonhos se realizem, faça a
sua parte. Há sinal de insatisfação afetiva: tente quebrar a
rotina. Nº da Sorte 20.

98128-7496

Libra - 23/09 à 22/10

O astral indica insegurança no lance com seu
amorzinho. Não tente manter as aparências: aposte no
diálogo! Nº da Sorte 10.

Escorpião-23/10 à 21/11
Problemas de família e com seu príncipe poderão exigir alguns ajustes. Mesmo assim, divirta-se sem
culpa! Nº da Sorte 25.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

Você estará mais comunicativa e confiante.
Bom final de semana para se aproximar do garoto e fortalecer seu namoro. Nº da Sorte 56.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Não espere muito da vida afetiva neste momento. O desejo de ser livre tende a falar mais alto no seu
coração. Nº da Sorte 05.

98128-7496

Aquário-21/01 à 19/02

Sua energia pode estar em baixa: é melhor não
forçar a barra. A dois, você ficará no comando da relação.
Nº da Sorte 13.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

O convívio com sua alma gêmea será essencial
no namoro. Vencer o ciúme será seu maior desafio: seja
firme! Nº da Sorte 15.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100018859.2018.8.26.0126 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER R a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo da 3° Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba-SP, processam-se os autos da Ação Regressiva de Indenização, PROCESSO
Nº 1000188-59.2018.8.26.0126, movida por M. March Serviços Ltda-Me, CNPJ
10.329.397/0001-13, tendo como pedido o pagamento do valor de R$ 280.000,00
mais juros e correção monetária; em face de KELLY OLIVEIRA PINHEIRO,
portadora do RG 119719292 IFP/RJ e de ISRAEL DA SILVA MARTINS, portador do RG 09734717-3; encontrando-se ambos em lugar incerto e não sabido,
não sendo possível citá-los pessoalmente. E para que chegue ao conhecimento
de todos e em especial dos requeridos supracitados, é expedido o presente edital,
com prazo de 20 (vinte) dias, através do qual ficam eles devidamente CITADOS
para os atos e termos da ação proposta, apresentem contestação no prazo de 15
(quinze) dias, contados a partir do término do prazo deste edital, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Este edital
será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Caraguatatuba, aos 13 de janeiro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº1000702-80.2016.8.26.0126
Classe Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Jairo Garcia Pereira e outros
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1000702-80.2016.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Victalino Filenti e Sandra Aparecida Ilenti de Almeida, e eventuais interessados que foi proposta uma
ação de Usucapião por parte de Jairo Garcia Pereira, Carmelucia Guedes da Rosa Garcia Pereira e Hélio Gomes alegando
em síntese serem legítimos possuidores há mais de 30 dias de um imóvel com área de 183,00m², situado na Avenida Miramar, esquina com a Avenida Gaspar de Souza, Vila Oceania, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Encontrando-se os confrontantes em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, ao prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 25 de novembro de 2020.
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CA0495

Jardim

Gaivotas Casa em Condomínio/ 2 dor/ sala/ coz/
banh/ área gourmet/ 1
vaga/ móveis planejados/
R$ 219.900,00/ CRECI
114.203/ 12 99150-5005

(SEMI
MOBILIADO) Martim de Sá
Apto. 2 dorms. uma
suíte/ 1 vaga gar/ duas
sacadas e bem arejado/
ac. financ. bancário/ 72
m²/ rua tranquila/ supermercado/ farmácia/
ótima localiz/ perto de
tudo que você precisa/
R$ 265.000,00/ CRECI
Casa a venda Massa- 114.203/ 12 99150-5005
guaçu 2 dorm. s/ 1 suíte/ 1
TROCO ou VENDO
banh. social/ sala/ coz/ e
chácara no Pouso Altinho,
lavand/ constr. 60m²/ ter- casa c/ 3 cômodos, coz.,
reno 118,75m² (4,75x25) c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar forR$210.000,00/ CRECI mado / R$ 60mil / 99618114.203/ 12 99150-5005 5124 c/ Maria
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VENDO
Chácara
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$
60 mil e 500metros R$30
mil/ Tratar (12) 991182295 c/José
VD Cód: PLN 616
Jardim Gaivotas/ Terreno 14 X 35/ Área total
490m²/ R$ 140 mil/ creci
80169-F/ 3883-4840
TRAVESSÃO R$ 190
mil sobrado 3 dor/ sala/
coz/ gar/ varanda/ ot. Local/ Cel/Zap 98187 8636
PROCURO trabalho de faxineira em casa
e escritório/ 98230-0553

1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004825-19.2019.8.26.0126
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a), 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 Pacs-fom Empreendimentos Ltda. Alexandre Ricardo Fachini Pinto e Antonio José Fachini Pinto ajuizaram ação de USUCAMPIÃO, visando dois lotes de terreno sob os nº 5 e 6 da Quadra
25 do bairro Sumaré, localizado na Avenida Castelo Branco, nº
614, Inscrição Municipal nº 02.040.008, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estado 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
contestado 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 cidades de Caraguatatuba ao 07 de outubro de 2020

Vendo Lancha 18 pés/
Casco Cobra, Motor
90HP Yamaha/ 5 lugares
+ Piloto/ Ótimo estado /12
99630-2040

Casa Martim de Sá
3 dorms/ garagem p/5
carros/ próx. à praia/
R$ 420.000,00/ cod
1408/
(12)
981268800/ creci 26535J

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) 99660-2700
com Flávio

Casa VD Golfinhos
3 dorms (suíte) 2 vagas/ R$ 195.000,00/
ac.
financ/
CRECI
114.203/ 12 99150-5005

Casa
Verde Mar
2 dorms/ uma suíte/
R$ 240.000/ código
1413/
(12)
981268800/ creci 26535J

Apartamento Jardim
Aruan 2 dorms/ garagem/ R$ 210.000/ código 1081/ (12) 981268800/ creci 26535J
Condomínio-2
dorms/
Massaguaçu/ 190.000/
cod1360/ (12) 98126BCO ALTO R$ 40 mil/ VD Cód: PLN 693 Casa 8800/ creci 26535J
Massaguaçu 2 dorm. (s/ 1
Lote 125m²/ rua calçada/
FINANCIADO
suíte)/ sala/ coz/ wc social/ APTO
creche/ escolas/ merca- área serv/
2 dor/ sla/ coz/ wc/ R$
do/ Cel/Zap 98187 8636
vaga gar/ creci 80169-F/ R$ 190 mil/ px ATACADÃO/
Cel/Zap 98187 8636
195 Mil/ 3883-4840
VD Cód: PLN 604 PorLOCAÇÃO Cód: PLN
to Novo 3 dorm/ 2 salas/ JD TARUMÃ R$100mil/ 702 INDAIÁ 3 dorms/ 2
coz/ área serv/ vaga gar/ casa NOVA 2 dorm/ sla/ salas/ coz/ área serv/ 2
R$ 450 Mil/ creci 80169- coz/ wc/ gar/ Cel/Zap 98187 vagas gar/ R$ 1.500,00/
8636
creci 80169-F/ 3883-4840
F/ 3883-4840

Chácara no Rio Claro
com casa 1Q/ varanda
grande com churr/fogão
a lenha/ terreno 15x200/
R$ 180 mil/ (12) 981268800/ creci 26535J

VD Cód: PLN 679 Praia
das Palmeiras / 1 dorm/
sala/ coz/ wc/ área serv/
1 vaga gar/ R$ 160 mil/
creci 80169-F/ 3883-4840
LOCAÇÃO Cód: PLN
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2
salas/ coz/ área serv/ 2
vagas garagem/ creci
80169-F/ R$ 1.500,00/
3883-4840

VD Cód: PLN 678 Pontal
Santa Marina/ 3 dorm (s/ 3
suítes) sala/ coz. americana/
área serv/ 4 vagas gar/ creci
80169-F/ R$ 350 Mil/ 38834840

13 de janeiro de 2021

- 10
-- 18

Noroeste News - Classificados

VD Cód: PLN 662 Enseada São Sebastião 3
dorm/ sala de jantar/ sala
de estar/ coz/ área de serv/
4 vagas gar/ R$ 290 Mil/
creci 80169-F/ 3883-4840

VD Cód: PLN 678/
Pontal Santa Marina 3
dorm (s/3 suítes) sala/
cozinha amer/ área serv/
4 vagas gar/ R$ 350 Mil/
creci 80169-F/ 3883-4840

AP0461 MARTIM DE
SÁ Apto 1 dorm. c/piscina e varanda gourmet
/ R$ 190.000,00/ CRECI
114.203/ 12 99150-5005

VD Cód: PLN 693
Casa no Massaguaçu
2 dorm. (s/1 suíte) sala/
coz/ wc social/ área serv/
vaga gar/ R$ 195 Mil/
creci 80169-F/ 3883-4840

Condomínio no Pontal Santa Marina/ 2 suites/
2 vagas garagem/ código
1330/ R$ 200.000,00/ (12)
98126-8800/ creci 26535J

ALUGO Sítio Pegorelli
definitivo 30.000m² casa
principal e caseiro pasto
e outras benfeitorias
no asfalto/ R$1.000,00/
Cel/Zap 98187 8636

VD Cód: PLN 323
Poiares 2 dorm. (sendo
2 suítes) 3 salas/ coz/
2 wc social/ churrasq/
e piscina/ área serv/ 3
vagas gar/ R$ 380 Mil/
creci 80169-F/ 3883-4840

LOCAÇÃO Cód: PLN
643 Pontal de Santa
Marina
dorm/
sala/
coz/ área serv/ 2 vagas
gar/ R$ 1.200,00/ creci
80169-F/
3883-4840

CHÁCARA
PEGORELLI R$ 150 mil/
2880m²/ 100m da nova
rodovia/
ot.
Local/
Cel/Zap 98187 8636

PEGORELLI
SÓ
R$ 30 mil lote 150m²
px nova estrada/ facilito 50% entrada/ restante 30 x R$500,00/
Cel/Zap 98187 8636

Procuro Trabalho de
Jardineiro/ zelador/segurança ou porteiro contatar: (11)95198-3589 ou
(11) 95370-4765

Aluga kitnet no Barranco Alto R$730,00 reais
/ mobiliado para uma pessoa ou casal s/ crianças
e animais. C/ água/Luz e
IPTU e SKY incluso/ Tr.
12 992057829 c/Marli

Ofereço trabalho de
garçom/ barmem/ cozinheiro recepção/ segurança e decoração para
bar restaurante ou hotéis
VENDO 1 sofá de canto e pousadas / James MalSala locação/ venda cinza escuro de tecido
cher contato WhatsApp
no Centro R$ 130.000 valor R$200,00 / Tratar
12 99619-0442
ou 1.100 p/ aluguel/ có- telefone 98230-0553
digo 1372/ (12) 981268800/ creci 26535J
Apartamento Massaguaçu 1 dorm/ com
garagem/ R$ 185.000/
código 1395/ (12) 981268800/ creci 26535J
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa
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