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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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Já que perguntar não ofende,
gostaria de uma resposta

O estrago na economia mundial
causado pela Pandemia do novo Corona
Vírus é indiscutível e a grande maioria da
população está pagando esta conta, muitos por perderem seus empregos e outros
por verem seus empreendimentos falidos.
No Brasil a imprensa não tem dado
destaque para esses números, mas apenas
olhando a nossa volta, podemos constatar
quantas empresas fecharam. A sua grande maioria de micro e pequenas empresas
que eram responsáveis pela geração de
milhares de empregos.
Também não poderia deixar de
destacar as feridas sociais que foram expostas com a falta de saneamento básico
e o fornecimento de água potável para a
maioria do povo brasileiro, principalmente para as comunidades menos favorecidas.
Mas voltemos ao que quero perguntar.
Enquanto estamos pagando pelo
estrago causado pelo Covid -19 e muitos
sem o mínimo para sua sobrevivência, a
pergunta que faço é o que o governo tem
feito no sentido de cortar seus gastos e
seus privilégios com o intuito único de
mitigar a conta que estamos pagando?
Pouco antes do início da crise, assisti a uma entrevista feita pela Jornalista
Andréia Sadi, da Globo News, no palácio
em que vive o Vice-presidente da República, General Mourão.
Em que pese o respeito e admiração
que tenho pelo Vice-presidente, que reputo pessoa culta e bem intencionada, além
de uma boa visão geopolítica que não tenho visto na maioria de nossos políticos,
chamou-me a atenção o luxo desfrutado

pelo General. São dezenas e dezenas de
servidores a seu dispor. Dezenas e dezenas de luzes acesas que iluminam o nada.
Em País nenhum do mundo democrático
se goza de tantos privilégios e pelo qual
nós é que pagamos.
Muitos de nós, mesmo de classe
média, não podemos nos dar ao luxo de
termos apenas uma empregada doméstica.
Se olharmos o Palácio do Planalto,
aí a coisa piora. Ganha e muito da Casa
Branca, sede do governo norte americano. Isso sem falar no cartão corporativo
do Presidente que após fiscalização e
divulgação da imprensa teve seus dados
tornados sigilosos. Deve conter com certeza, gastos escandalosos.
Se formos ao Supremo Tribunal
Federal basta olharmos para a licitação
tornada pública no fim do ano passado,
para vermos o descaso que representa
quando boa parte de nosso povo não tem
o que comer. Isso para não destacar os
privilégios pagos com nosso dinheiro.
No Congresso Nacional, mais de
seiscentos parlamentares com robustos
salários. Privilégios infindáveis como
carro, moradia, viagens e mais de uma
dezena de funcionários que são pagos as
nossas custas.
Não vou nem citar os governos estaduais e municipais.
Gostaria que aquele político,
aquele que tenha vergonha na cara, me
informe o que cortou de seus privilégios
para colaborar com a nação no combate
da Pandemia. Prometo divulgar.
Definitivamente somos um País
de Castas!

Comunicado Noroeste News
Obedecendo ao decreto que estabelece o fechamento dos estabelecimentos comerciais e como nossos escritórios se encontram de portas fechadas no Shopping Profissional Center, estaremos atendendo nossos anunciantes,
mesmo para classificados pelos telefones/watsapp
Fátima – 12 99193-1489 / 12 98128-7496
Marly – 12 98121-4017
Cesar Jumana – 12 98114-0022
e-mail - editor@noroestenews.com.br
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Obras de drenagem já se aproximam
da Avenida Brasília

O maior empreendimento contra enchente
no município continua.
As obras de drenagem
compreendem os bairros
Poiares, Gaivotas, Tinga
e Jardim Jaqueira e já se
aproximam da Avenida
Brasília, depois de passar de Caraguatatuba e a instapela Avenida Prudente de lação depende também de
Moraes e Rua João Jacinto condições climáticas.
da Silva.
A Prefeitura de CaSegundo a Secre- raguatatuba explica que a
taria de Obras Públicas, obra terá 2,5 quilômetros
a ideia é a instalação de de intervenção desde o rio
150 metros de tubulação da Paca até a Rodoviária.
pré-moldada, ou seja, 10
Entre as intervenpeças de 1,5 metro. Esse
material é produzido fora ções previstas no local

estão o alargamento e
aprofundamento do canal,
revitalização de calçadas,
paisagismo, bocas de lobos
em todas as esquinas e novas tubulações. Além disso, depois de concluído, o
canal que corta as avenidas
será fechado e rebaixado
para receber uma ciclovia
que vai ligar os bairros.
As obras de drenagem e revitalização têm
investimento na ordem de
R$ 10,2 milhões. “Essa é
uma das nossas maiores
obras de drenagem e nas
últimas chuvas já pudemos
perceber grande melhora
no escoamento. O empreendimento se aproxima
da Avenida Brasília, que
é o ponto mais crítico. A
obra irá amenizar muito
o problema de drenagem
que a região sofre há muitos anos”, disse o prefeito
Aguilar Junior.
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Aguilar Jr. vistoria obras do Complexo
Turístico do Camaroeiro

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
vistoriou na manhã desta
terça-feira (28/07) as obras
do Complexo Turístico do
Camaroeiro. Nesta semana,
estão sendo feitas as obras de
pavimentação de acesso ao
local, cerca de 500 metros.
Já foram realizados também
serviços de guias, sarjetas,
drenagem, estacionamento
para 173 vagas (ônibus, carros e motos) e o Teatro de
Arena, que conta com palco
e arquibancada linear para
350 pessoas.

Além disso, o local
já começou a receber a primeira parte de paisagismo e
arborização. Ao todo, serão
plantadas 250 unidades de
árvores nativas características da região e 2.250 metros
quadrados de arbustos
e rasteiras de paisagismo tropical.
Esse trabalho
conta com apoio da
Secretaria de Meio
Ambiente e de funcio-
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nários da Secretaria de Serviços Públicos. Entre as espécies plantadas estão uvaia,
ipês, ingá, gabiroba, jatobá,
entre outras.
Segundo a Secretaria
de Obras Públicas, o local
receberá ainda banheiros públicos e o Centro Administrativo de Apoio ao Turista.
O investimento no local é
de verba oriunda do DADE
(Departamento de Apoio e
Desenvolvimento às Estâncias), ligado à Secretaria Estadual de Turismo.

Com segurança, voluntários de
Caraguatatuba se unem para doar
sangue em São José dos Campos

Por causa do inverno
e das férias escolares muita
gente deixa de doar sangue.
Com a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), o
problema se agravou. Agora,
o grande desafio é convencer
as pessoas a doarem sem preocupações com a doença.
Mas um grupo de voluntários decidiu driblar o inverno, as férias e, principalmente, a Covid-19. Por isso,
nesta sexta-feira (31), 15
pessoas sairão do município
rumo à unidade do Serviço
de Hematologia e Hemoterapia (SHH) de São José dos
Campos para doar sangue.
O transporte, cedido
pela Prefeitura de Caraguatatuba, tem capacidade para 30
passageiros. Contudo, serão
transportados apenas 15, ou
seja, 50% da capacidade total do micro-ônibus para evitar aglomerações e dar mais
segurança aos doadores. Importante ressaltar que no dia
da ação todos os voluntários
deverão estar com máscara
de proteção durante a viagem
e no momento da doação.

Segundo Fabiana Nogueira, idealizadora da ação,
“ainda existem sete vagas
disponíveis e qualquer pessoa pode participar”. Para
isso, é necessário que a pessoa entre em contato pelo
telefone (12) 99198-8701. O
horário da partida e o local
de encontro ainda serão definidos.
Doar sangue é coisa
séria! Diante disso, é preciso
estar ciente quanto aos requisitos básicos. São eles:
Estar em boas condições de saúde.
Ter entre 16 e 69
anos, desde que a primeira
doação tenha sido feita até
60 anos (para menores de
18 anos, verificar no site os
documentos necessários e
formulários de autorização).
Pesar, no mínimo,

50kg.

Estar descansado (ter
dormido pelo menos 6 horas
nas últimas 24 horas) e alimentado (evitar alimentação
gordurosa nas 4 horas que
antecedem a doação e, no
caso de bebidas alcoólicas,
12 horas antes).
Apresentar documento original com foto recente
(que permita a identificação
do candidato), emitido por
órgão oficial (Carteira de
Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal,
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira de
Habilitação).
Além dos requisitos,
existem diversos fatores que
impossibilitam a doação de
sangue. Eles podem ser classificados como impedimentos temporários e definitivos.
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Aurimar comemora conquista
do CRAS no Barranco Alto

O vereador Aurimar Mansano conquistou para os moradores do Barranco Alto
e região um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Essa luta é antiga por
parte do parlamentar.
“Fico contente em ver que atenderam
essa nossa reivindicação, que vem de anos.
Era enorme a necessidade de levar o CRAS
para o bairro. Um local que atua como a
principal porta de entrada para ajudar famílias que precisam de uma assistência. Temos
que proteger essas pessoas”, falou Aurimar
Mansano.
Há dois anos, o vereador teve aprovado o requerimento 60/2018, que requer informações sobre a implantação do Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS no
bairro do Barranco Alto. “Elaboramos esse
documento cobrando da prefeitura pelo centro, mas venho desde outros mandatos reivindicando o CRAS para o bairro. Estamos
batalhando há muito tempo”, frisou.
De acordo com a prefeitura, o novo
CRAS atenderá mais de 7 mil cadastrados,
descentralizando o atendimento que atualmente é realizado pelo CRAS Sul. A nova
unidade conta com melhores condições de
infraestrutura do equipamento, garantindo,
além da qualidade dos serviços prestados,
melhor acesso aos usuários.
O espaço conta com diversas salas
de atendimento social, espaço educativo,
recepção, coordenação, Cadastro Único,
atendimento de IPTU, prontuários, espaço
educativo, salas de oficinas, administrativo,
psicólogo, almoxarifado, cozinha, além de
uma ampla área verde.
“É um trabalho maravilhoso que é realizado pelos CRAS da nossa cidade. O Barranco Alto agora foi contemplado, pelo bem

das famílias do bairro e da região. Sem
dúvida, essa é uma considerável conquista
nossa”, disse Aurimar.
Sempre atento as necessidades do
Barranco Alto, o parlamentar já conquistou para o bairro: A desapropriação do terreno para a construção da escola e quadra
poliesportiva, em 1997, ainda no seu primeiro mandato; saneamento básico; calçamento de quase todas as ruas, sendo que
quando assumiu como vereador nenhuma
via era pavimentada; as duas creches; a
reforma e ampliação do campo de futebol;
urbanização da praça no início da Av. Cândida de Souza e também a abertura da rua
que liga o Barranco Alto ao Travessão. Recentemente, o vereador também conseguiu
um píer as margens do Rio Juqueriquerê.

PAT de Caraguatatuba tem 24 vagas
abertas nesta terça-feira (28/7)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) de Caraguatatuba
divulgou, nesta terça-feira
(28/7), 24 vagas de emprego abertas para diversas
áreas e nível de instrução.
As oportunidades ficam
disponíveis até atingir um
limite de encaminhamentos
ou serem preenchidas pelo
empregador.
Com exigência de
formação em nível superior
estão disponíveis as funções de Analista de Rota,
com CNH B (formação em
Logística); Assistente Ad-

ministrativo, com conhecimento contábil, fiscal ou
RH e Assistente Financeiro,
com experiência em contas
a pagar, fluxo de caixa e
controle de materiais (formação em ADM, Ciências
Contábeis ou RH) e Contador – CRC Ativo (formação
em Contabilidade).
Há também vagas
para Ajudante de Marceneiro; Ajudante de Vidraceiro; Auxiliar de Serviços
Gerais; Babá; Boleira/Confeiteira; Consultor de Vendas Externas; Costureira;
Padeiro/Confeiteiro; Serra-

lheiro/esquadrias de alumínio; Serralheiro com CNH
B; Soldador Montador na
área de caminhões e molas
em geral; Técnico de Panificação/Padeiro com CNH
A/B; Vendedor externo com
CNH AB; Vendedor externo com CNH B; Vendedor
externo com CNH AB e
moto própria e Vidraceiro.
Os currículos pertinentes às vagas devem ser
encaminhados para o email:
vagaspatcaragua@gmail.
com. Mais informações
pelo telefone (12) 38825211.
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Secretaria de Saúde de Ilhabela
comemora o Dia do Motorista

O Dia do Motorista
foi comemorado de forma
diferente neste ano. A data,
foi celebrada neste sábado
(25), com uma comemoração especial no setor de
transportes da Secretaria
Municipal de Saúde.
Os motoristas que
prestam serviços para a pasta foram recebidos com um
café da manhã, após receberam um treinamento de
segurança e prevenção a
Covid-19 durante o transporte de pacientes, que foi
realizado pelo departamento

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
de segurança do trabalho da
Santa Casa.
Durante a recepção
estavam presentes, Ana Maria, (Secretária adjunta de
Saúde), Marilda Batista (Co-

ordenadora de transportes),
Benedito Machado (CoPolícias e Prefeitura
ordenador de transportes),
juntos em operações
realizadas em Caraguá
os seguranças do trabalho:
Nesse final de semaWillians e Eunice e a enferna
entre
os dias 24 e 26, no
meira Fátima Simões.
período entre as 15h e 02h foram desenvolvidas pela cidade operações conjuntas entre a
Polícia Militar, Polícia Civil,
Ministério Público, Conselho
Tutelar, Vigilância Sanitária,
Fiscalização Municipal de
diferente da que teve com Posturas e Secretaria Social.
O objetivo das opeseu próprio pai, mais afetirações
foi
realizar a prevenção
va e participativa. E assim
criminal,
saturação
a “fluxos”,
ele também criou uma das
fiscalização
de
comércios
irmais importantes redes
regulares e trazer mais sensasobre paternidade ativa na
ção de segurança para a popuinternet, oferecendo apoio
lação.
e acolhimento a outros pais
As operações conque buscam uma forma de taram com o apoio de 25 pose relacionar melhor com liciais militares e 11 viaturas,
seus filhos. Este livro conta além de agentes do Poder
como o amor pelos filhos Municipal, Ministério Público
e a disciplina positiva mu- e Polícia Civil. Foram abordaram a história de um ho- dados veículos, transeuntes e
mem. E de como ela pode vistoriados estabelecimentos
mudar a sua também, se comerciais. O resultado foi
você abrir os braços para significativamente positivo
na prevenção a homicídios,
seus filhos. Todas as vezes
roubos e aglomerações dos
que você abraça seu filho, denominados “fluxos” e “rovocê se cura um pouco. lezinhos”.
Todas as vezes que você
abraça seu filho, você é PM prende em flagrante
abraçado de volta. Não per- procurado da justiça em
ca nunca essa oportunidade
Caraguatatuba
Na noite do último
que a vida lhe dá. Abrace
seu filho agora. É o melhor domingo (26), uma equipe
que você pode fazer. Por do 20º Batalhão de Polícia
Militar do Interior, em patruele e por você.
lhamento pelo bairro Sumaré,

Escola de Ilhabela apresenta
continuação da leitura online do
livro “Abrace Seu Filho”
Este é um projeto
da E.M. Terezinha de Jesus
Ferreira, para proporcionar
um momento de reflexão
com os pais dos alunos da
instituição, para abordar e
entender a relação de pais
e filhos de uma forma tranquila e positiva.
“São histórias reais,
que mostram como podemos representar a forma
que enxergamos a criação
dos nossos filhos, também
para fazer com que mães
e pais, sintam-se identificados com livro, afinal de
contas, pais e mães podem
ter muitas diferenças, mas
tem algo muito poderoso
em comum, seus filhos”.
Com esse trecho a Professora Mirella Guidorizzi, da
disciplina de Artes e Cultura, irá dar continuidade
a leitura online, do livro
“Abrace Seu Filho”, do es-
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critor Thiago Queiroz.
A leitura é dividida
em um capitulo por vídeo.
Esta ação segundo a instituição será para proporcionar um momento agradável
e de enriquecimento pessoal, para ouvintes.
“Abrace Seu Filho”
Com este livro você
será não só uma mãe ou pai
melhor, mas uma pessoa
sensibilizada para a preciosidade da vida. ” Fred
Mattos Psicólogo e palestrante num mundo em que
as pessoas dizem que pais
não podem dar muito colo,
que não podem dar amor
demais, mais um monte
de outros “nãos”, Thiago
Queiroz seguiu por um outro caminho. Ao receber a
notícia da gravidez da esposa, passou a viver com
os filhos uma história bem

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

avistou um indivíduo em atitude suspeita, subtraindo uma
bicicleta pela grade do muro
de uma residência, evadindo-se em seguida do local, momento em que foi abordado
pelos policiais.
Questionado a respeito do ocorrido, o criminoso
confessou a prática do furto,
alegando que iria usar o objeto
roubado para pagar dívidas de
consumo de drogas. 		
Ao pesquisar os
antecedentes criminais via
COPOM, os policiais descobriram que havia em seu desfavor um mandado de prisão
também pela prática do crime
de furto na cidade de Taubaté,
permanecendo o mesmo a disposição da justiça.
PM prende procurado da
justiça em São Sebastião
Na madrugada deste domingo (26), equipes da
Força Tática do 20º Batalhão
de Polícia Militar do Interior,
durante patrulhamento pelo
bairro Olaria em São Sebastião, abordaram um indivíduo
que tentou fugir ao perceber a
presença policial.
Indagado sobre o
motivo da tentativa de fuga,
o mesmo informou que havia uma sacola com drogas
no quintal de sua residência.
Diante do exposto a equipe
localizou a referida sacola
contendo maconha e crack
embalados para a comerciali-

zação, além de um caderno de
anotação do tráfico.
Ao realizar pesquisa
junto ao COPOM constatou-se ainda que o indivíduo era
procurado da justiça pelo mesmo motivo, tráfico de drogas.
PM prende criminoso
com arma de fogo em
São Sebastião
Por
volta
das
17h30m do último sábado
(25) uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento
pelo bairro Barra do Una na
Costa Sul da cidade, visualizou um indivíduo em atitudes
suspeitas e o abordou localizando em busca pessoal uma
pistola calibre 380 carregada
com 12 munições intactas. O
indivíduo informou ter furtado
a arma de uma residência localizada no bairro Juréia, local
onde prestava serviços de manutenção.
PM prende criminoso
foragido em S. Sebastião
Na noite de quinta-feira (23), uma equipe do 20º
Batalhão de Polícia Militar do
Interior, em patrulhamento
pelo bairro Jaraguá em Caraguatatuba, abordou um indivíduo que em busca pessoal
nada de ilícito foi encontrado,
contudo ao realizar pesquisa
via COPOM foi constado tratar-se de procurado pela justiça.
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Camara Municipal
de Caraguatatuba
Aprovado projeto que cria comissão
para averiguar investimento de verba
pública no combate ao COVID

Foi aprovado por unanimidade na
noite desta terça-feira, durante a 26ª sessão
ordinária do ano, da Câmara Municipal
de Caraguatatuba, o projeto de resolução
03/20 do vereador Dennis da Silva, que
constitui Comissão de Assuntos Relevantes para viabilizar estudos, averiguação e
acompanhamento dos investimentos das
verbas públicas para o combate ao COVID-19 pelos órgãos de saúde do município, e dá outras providências.
A comissão será composta por:
Dennis Guerra, autor da proposta e presidente, Elizeu Onofre da Silva (Ceará) relator e José Eduardo da Silva (Duda Silva)
membro.
A CAR terá o prazo de 180 dias
para conclusão dos trabalhos, podendo ser
prorrogado por uma única vez pela metade do período estabelecido. Os vereadores
integrantes precisarão apresentar um relatório detalhado, apontando os problemas
encontrados e as soluções a serem dadas.
A comissão, no uso de suas atribuições,
poderá ainda solicitar documentos, informações e esclarecimentos de servidores ou
colaboradores de empresas privadas.
Em sua justificativa no projeto,
Dennis Guerra ressalta que o Poder Legislativo tem o dever de estar atento aos
gastos públicos para que os investimentos
realizados estejam de acordo com os princípios da administração pública, evitando
que a urgência em adquirir bens e serviços para o combate ao novo corona vírus
estejam de acordo, principalmente com a
legalidade, impessoalidade, publicidade,
moralidade e a eficiência dos atos, em defesa da saúde da população.
Na sessão, também foi aprovado
por unanimidade o projeto de lei 20/20, do
Órgão Executivo, que dispõe sobre a instituição da feira do projeto “Praça Viva” e
dá outras providências. A proposta oficializa e disciplina o funcionamento da feira,
que se destina à exposição e comercialização dos trabalhos dos artistas e artesãos da
região norte e sul de Caraguatatuba.
Localizada na rua Benedito Cunha
de Alvarenga, no Balneário Copacabana, a feira tem por objetivo reconhecer,
valorizar e fortalecer o artista local; dar
visibilidade à cultura local; promover espaços públicos com atrações turísticas e

Requerimento nº 136/20 – Ver AuRequerimento nº 143/20 – Ver Ferrimar Mansano – Requer informações do nando Augusto da Silva Ferreira – Requer
Executivo visando a substituição dos pon- informações do Executivo sobre tomada
tos de ônibus no Bairro do Tinga.
de preço nº 04/2020 Infraestrutura Urba-

na em diversas ruas do Bairro Recanto do

Requerimento nº 137/20 – Ver Au- Sol.
rimar Mansano – Requer informações do
Executivo sobre a construção de uma galeria de águas pluviais no Bairro do Tinga.

Requerimento nº 144/20 – Ver Fernando Augusto da Silva Ferreira – Requer
Requerimento nº 138/20 – Ver Au- informações do Executivo sobre as licitaculturais, bem como atrair a comunidade rimar Mansano – Requer informações do ções na modalidade Carta Convite realizalocal e favorecer o uso e a integração com Executivo visando a pavimentação da Rua das pelo Município no ano de 2020.
o ambiente e também gerar oportunidade Jorge Burihan no Bairro do Tinga.
de trabalho e renda.
Requerimento nº 145/20 – Ver FláAs sessões seguem sendo por meio
Requerimento nº 139/20 – Ver Eli- vio Rodrigues Nishiyama Filho – Requer
de videoconferência e são transmitidas ao zeu Onofre da Silva – Requer informações informações do Executivo sobre serviços
vivo pela internet, através do site: www. do Executivo sobre a realização de contra- de nivelamento e reassentamento de blocamaracaragua.sp.gov.br, pelo facebook e to firmado entre a municipalidade e a Be- quetes em ruas do Bairro Jardim Gaivotas.
aplicativo oficial da Câmara Municipal, neficiadora de Minerais Itupeva Ltda ME.
pelo youtube e pela rádio Caraguá FM.
Requerimento nº 146/20 – Ver FláRequerimento nº 140/20 – Ver Fervio Rodrigues Nishiyama Filho – Requer
nando Augusto da Silva Ferreira – Requer
Requerimentos aprovados na
informações do Executivo e Sabesp sobre
informações do Executivo sobre o contrato
26ª sessão ordinária de 2020
firmado com a munipalidade e a empresa o término de obras de implantação de rede
de esgoto no Bairro Gaivotas.
Requerimento nº 129/20 – Ver Au- PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS
rimar Mansano – Requer informações do LTDA.
Requerimento nº 147/20 – Ver FláExecutivo sobre a iluminação por LED no
Requerimento nº 141/20 – Ver Fer- vio Rodrigues Nishiyama Filho – Requer
Balneário Rio-Marinas, no bairro Morro
nando Augusto da Silva Ferreira – Requer informações do Executivo sobre limpeza e
do Algodão.
informações do Executivo sobre as opera- nivelamento da Rua Cotovia, Bairro Gaições de crédito FINISA realizados entre o votas.
Requerimento nº 130/20 – Ver Aumunicípio e a Caixa Economica Federal.
rimar Mansano – Requer informações do
Executivo e da Sabesp sobre implantação
Requerimento nº 142/20 – Ver Fere prolongamento da rede de esgoto no nando Augusto da Silva Ferreira – Requer
bairro Golfinhos.
informações do Executivo sobre os repasses das contribuições previdenciarias ao
Requerimento nº 131/20 – Ver Au- CARAGUAPREV.
rimar Mansano – Requer informações do
Executivo sobre a implantação de um Centro de Referencia da Assistência Social –
CRAS no bairro Morro do Algodão.

Requerimento nº 132/20 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações do
Executivo sobre instalação de um Centro
Comunitário no bairro Golfinho.
Requerimento nº 133/20 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações do
Executivo sobre a concessão de desconto
de IPTU de 2021.
Requerimento nº 134/20 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações do
Executivo e da Sabesp sobre implantação
e prolongamento da rede de esgoto na Rua
Martins Fontes, no bairro Morro do Algodão.
Requerimento nº 135/20 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações do
Executivo sobre implantação de uma base
do SAMU no bairro Morro do Algodão.

Requerimento nº 148/20 – Ver Flávio Rodrigues Nishiyama Filho – Requer
informações do Executivo sobre pavimentação asfáltica na Av Antonio Valente,
bairro Jardim Jaqueira.
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Minha amiga e comadre Gisele
Laurindo foi surpreendida com uma
linda festa surpresa preparada com
todo amor por sua família. Parabéns
e muitas felicidades!!!

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Chárreata revelação da Mamãe
Nathália e do papai Michel, muito
emocionante.... Que Deus
abençoe esta família linda. E logo
chega Ohanna, tão sonhada e
esperada. Felicidades aos pais!

Noroeste News

Prefeitura cria banco de dados com cadastro
de moradores em áreas de risco no Itatinga

O chefe operacional
da Defesa Civil, Wagner
Barroso, conta que serão coletados dados como número
de crianças e idosos em cada
casa, se há pessoas com deficiência nessas áreas de risco,
número de pessoas por famíEm ação conjunta, lia, entre outros.
as equipes da Secretaria de
Habitação e Regulariza“Serão preenchidos
ção Fundiária (SEHAB), formulários com todas as
e Secretaria de Segurança informações dos moradores,
Urbana (SEGUR), através para elaborarmos junto com
da Defesa Civil, colherão
outros órgãos da Prefeitura
informações dos moradores
uma situação melhor de reda Travessa Antonio Tenório
moção e abrigo, caso necesdos Santos e da Rua Karen
sário, em períodos contínuos
Riella Marmo, a fim de criar
de chuva forte”, destacou.
um banco de dados das famílias residentes nesses locais.
De acordo com Wagner
Barroso,
essa ação é
Já foram registrados,
parte
de
um
trabalho
prevenno início do ano, movimentivo
da
Defesa
Civil
de São
tos de rastejo nos morros que
Sebastião.
Além
de
atender
ficam nas duas ruas e que
pedido do Instituto Geológipreocupam a Defesa Civil.

A Prefeitura de São
Sebastião realiza nesta quarta-feira (29), cadastramento
de moradores de duas áreas classificadas de risco no
bairro do Itatinga, região
central da cidade.
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co (IG).

“O IG pediu que o
município se prepare para
uma possível remoção caso
haja necessidade. Estamos
nos precavendo, trabalhando
sempre com planejamento”,
comentou Barroso.
As pessoas também
ficarão cadastradas para uma
possível regularização fundiária da área, caso os riscos
no local sejam mitigados
através de ações preventivas
e medidas estruturais.
Segundo a secretária
de Habitação e Regularização Fundiária, Mirela Cristina Ramos do Rego Vieira,
o formulário para o cadastramento fora desenvolvido visando atender as demandas
da defesa civil, do social e as
habitacionais.

Prefeitura entrega novo setor de lavanderia
ao Hospital de Clínicas de São Sebastião

A Prefeitura de São
Sebastião entregou na última
semana mais uma área totalmente reformada no Hospital
de Clínicas de São Sebastião
(HCSS). Desta vez, a área
revitalizada foi a lavanderia,
que além da recuperação da
infraestrutura recebeu ainda
a instalação de novos equipamentos para melhorar o
atendimento aos pacientes
da unidade de saúde.
O setor conta com
novo piso, novas instalações
elétricas, hidráulicas e pintura. O governo municipal
entregou duas máquinas de
lavar extratoras automáticas
e outras duas secadoras de
roupa, equipamentos proje-

tados para alta produtividade e baixo
custo operacional,
que irão proporcionar maior economia
de água e energia ao
hospital.
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Prefeitura entrega ponte do
córrego do bairro Portal da Olaria

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos
(SESEP) concluiu em menos
de 30 dias, a construção da
ponte de concreto da Alameda Vila Rica, no bairro Portal
da Olaria, região central do
município.
No local havia uma
precária ponte de madeira
de três metros. As equipes
da SESEP, Regional Centro,
utilizaram aduelas que são
estruturas pré-fabricadas de
concreto armado para a construção da ponte de 5 metros
de largura, que atravessa o
córrego do Portal da Olaria,
beneficiando a infraestrutura
e a mobilidade urbana daquela localidade. As aduelas
são utilizadas principalmente
como travessias de pequenos
córregos e pontes.

Todas essas benfeitorias foram custeadas pela Secretaria de Saúde (SESAU), totalizando mais de R$ 200 mil
em investimentos.
O projeto de reforma do Hospital de Clínicas
está sendo feito por etapas,

realizaram a limpeza, manutenção e capina de ruas, praças, espaços públicos, áreas
de lazer do bairro e adjacências. Solicitações e informações podem ser obtidas pelo
número (12) 3891-2050, de
segunda a sexta-feira, das
07h às 17h. A Regional Centro fica na Rua João CupertiEquipes da secretaria no dos Santos, 249.

Escola municipal de Boiçucanga é
alvo de furto e vandalismo

A Prefeitura de São
Sebastião lamenta informar que mais uma unidade educacional foi alvo de
furto e vandalismo. Desta
vez, foi a Escola Municipal de Educação Infantil
Além disso,
Gilmar Furtado de Oliveiforam
adquiridos
ra “Alegria das Crianças”,
2.000 novos jogos
para melhor atender a co- em Boiçucanga, Costa Sul
de cama, compostos pelos munidade. A iniciativa da
do município.
itens, lençóis e cobertores.
administração municipal já
contemplou a revitalização
de seis alas de enfermaria,
do Centro Cirúrgico, da
Central de Material Esterilizado (CME) e da Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
O HCSS também conta com
novas instalações de cozinha
e refeitório.

De acordo com a Regional Centro, um sistema de
captação de água pluvial será
instalado, com calhas que
direcionam a água da chuva
para o córrego e que separa os resíduos sólidos, tais
como, folhas e impurezas,
evitando alagamentos.

Na última segunda-feira (27), o local foi encontrado com todos os
materiais
pedagógicos
revirados e as portas das
salas arrombadas. Os infratores roubaram uma
furadeira elétrica, três

computadores,
três monitores
de vídeo, dois
mouses e dois
teclados.
De acordo com a diretora da escola,
Simone Teixeira Vianna, os policiais
fizeram diversas diligências e, juntamente com a
comunidade, recuperaram
parte dos itens furtados na
escola.

Código Penal Brasileiro,
artigo 163, vandalismo é
crime e o autor do delito
fica sujeito à prisão e multa, por danos ao patrimônio público. A pena varia
de seis meses a três anos
Crime de Vandalismo de detenção, além de agraDe acordo com o vantes.

Noroeste News

- 09 VID-19, pretende-se que a oferta de tal formação ocorra na modalidade on-line. Desta
forma, a Secretaria Municipal de Cultura,
mesmo no período de isolamento, garantirá
a manutenção e o investimento em políticas
culturais e o acesso da população a formação cultural.

A Prefeitura de Ilhabela está realizando um curso on-line de Gestão Cultural
no mês de julho, conforme determina a Lei
Orgânica do Município em seu Art.39, garantindo a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de sua
cultura, apoiando e incentivando a valorização e a difusão de suas manifestações, com
prioridade à história e à tradição das comunidades locais.
Dando assim continuidade a parte
das ações que vem sendo construída na área
da cultura ao longo dos últimos anos. No
ano de 2019 uma parceria entre a Secretaria
Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Políticas Culturais (COMPCI) e o
Fórum Popular de Cultura levou a elaboração de um projeto de lei que teve como objetivo atualizar o Conselho (Lei 803/2010)
e o Fundo Municipal de Apoio às Políticas
Culturais (FUMPCI -Lei 804/2010).
Em janeiro de 2020, após inúmeros
debates públicos, o projeto de lei foi aprovado em sessão extraordinária da Câmara
Municipal de Ilhabela, fazendo com que a
legislação municipal da cultura fosse alterada conforme as demandas da população.
Objetivando viabilizar a efetivação
do FUMPCI, a Lei Orçamentária Anual
(LOA) referente ao ano de 2020 apresenta
uma rubrica para o referido fundo, destinando 3% do orçamento global da Secretaria
Municipal de Cultura e FUNDACI; recurso

este que, conforme a lei aprovada, deverá ter
sua destinação orientada pelo COMPCI.
O FUMPCI é uma ferramenta de
governança e controle social e tem como
principal objetivo fomentar as artes e a cultura local, contemplando o financiamento de
projetos não apenas na contratação de seu
produto final, como shows de música e apresentações de teatro, mas, também, financiando processos de criação, como a elaboração de um novo espetáculo, gravações de
álbuns, publicações de livros, entre outros.
Portanto, conforme a nova lei aprovada em
2020 caberá ao COMPCI organizar editais
que viabilizem o acesso aos recursos.
Sendo assim, artistas e produtores
culturais de Ilhabela terão a possibilidade
de apresentar as suas propostas aos editais,
sendo a avaliação dos mesmos realizada por
peritos avaliadores, que deverão escolher as
propostas mais bem elaboradas.
A partir de tal mudança na política
pública municipal de cultura, torna-se possível a efetivação do Sistema Municipal de
Cultura, que inclui em sua estrutura conselho, plano e fundo. Portanto, o investimento público para fins de formação em gestão
cultural é imprescindível para que se possa
dar continuidade aos processos democráticos que a Secretaria de Cultura vem desenvolvendo em parceria com a sociedade civil.
Levando-se em conta o isolamento
social ocasionado pela pandemia do CO-

O curso obteve 120 inscritos que terão acesso a informações técnicas sobre todo
processo de desenvolvimento do projeto na
área da cultura, desde a escrita da proposta
até a prestação de contas. Além das palestras
diárias, os inscritos também possuem uma
sala de aula virtual, onde podem acessar as
aulas de dias anteriores e diversos materiais
de apoio. Ao final da formação, cada aluno
poderá enviar um projeto escrito a partir dos
conhecimentos adquiridos durante e curso,
sendo suas propostas corrigidas por especialistas da área da cultura.
Tal iniciativa visa profissionalizar
artistas e gestores culturais do arquipélago
e, para isso, conta com profissionais super
qualificados. Entre eles destaca-se a participação de Sérgio Mamberti, ator, diretor e
produtor cultural com mais de 60 anos de
carreira, e mais de 80 espetáculos teatrais,
quase 50 longas metragens e aproximadamente 30 novelas, permanece na memória
de todos como o eterno Doutor Victor de
“Castelo Rá-Tim-Bum”. Além de um artista
versátil, esteve à frente de diversos cargos
no Ministério da Cultura nos governos Lula
e Dilma. Atualmente, fez participações na
série “3%” da Netflix, na novela “Sol Nascente” da Rede Globo e no teatro esteve em
cartaz com “Um Panorama Visto da Ponte”,
e por cinco anos, com a peça “Visitando o
Sr. Green” em São Paulo, viajando pelo Brasil e no exterior. Em 2018 ganhou o Grande
Prêmio da Crítica, pelo conjunto de seus trabalhos, concedido pela Associação Paulista
de Críticos de Artes – APCA e o Prêmio Arcanjo de Cultura.
Inti de Queiroz, Linguista e filóloga
de formação. Pesquisadora, professora, gestora e produtora cultural. Doutora, Mestre,
bacharel e licenciada em Letras pela Universidade de São Paulo - USP com pesquisa
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sobre as políticas culturais brasileiras e sistemas de financiamento público de cultura.
Feminista e ativista da educação, cultura e
dos direitos humanos. É uma das criadoras e escritoras do texto do projeto de lei
376/2016 SP CIDADE DA MÚSICA, que
visa instituir a lei de fomento à música da
cidade de SP.
Glauber Piva, mestre em políticas
públicas e formação humana pela UERJ.
Bacharel em ciências sociais pela Universidade de São Paulo, máster de estúdios
políticos aplicados pela FIAPP - Fundación Iberoamericana de Administración y
Políticas Públicas - e diretor da ANCINE
Agência Nacional do Cinema - entre 2009 e
2013. Já atuou como consultor para inúmeros projetos da área da cultura e desenvolvimento humano, foi secretário de cultura no
município de Sorocaba/SP e, atualmente, é
secretário executivo adjunto do Consórcio
Nordeste.
Daiane Tacher, advogada formada
pela Faculdade de Direito de Sorocaba, especialista em licitações e contratos públicos, atuou como Secretária de Administração e Finanças na Prefeitura de Araçoiaba
da Serra. Atualmente presta assessoria em
procedimentos licitatórios e contratos realizados pelos órgãos da administração municipal, estadual e federal.
Todo material exposto no curso é
apresentado pela palestrante e intermediadora Debora Bergamini, licenciada em
História pela Universidade de Sorocaba e
formação em Pedagogia pela Universidade
Nove de Julho, é pós-graduada em Gestão Cultural pelo SENAC-Rio e concluiu
mestrado no Programa de Pós-graduação
em Educação da Universidade Federal de
São Carlos/campus Sorocaba, na linha de
pesquisa “Teorias e Fundamentos da Educação”, onde desenvolveu pesquisa sobre a
educação nos movimentos sociais de cultura. Atualmente atua em trabalhos técnicos
na área da gestão cultural e em movimentos
sociais de cultura, é educadora da Prefeitura
Municipal de Ilhabela e cursa graduação em
Artes Visuais na Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES).
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XXII Semana da Educação em
Ubatuba acontece online
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De maneira inédita, devido à pandemia
da Covid-19, a secretaria
de Educação de Ubatuba
decidiu inovar e realizar
a tradicional Semana da
Educação do município
de forma online. Essa já
é a 22ª edição do evento,
anualmente esperado pelos profissionais que trabalham na rede municipal
de ensino.
Baseados na pre
missa “somos todos
educadores”, as palestras serão destinadas a
toda comunidade escolar
municipal (professores,
gestores,
funcionários,
agentes
educacionais,
monitores, agentes administrativos de escola, secretários escolares, funcionários
terceirizados
(merendeiras) e, também,
pais, mães e responsáveis
pelos alunos).

são; neurociência aplicada à educação; responsabilidades compartilhadas;
gestão; alimentação escolar, entre outros

A secretária da pasta, Pollyana Gama, destacou que o foco de todo
o trabalho são os alunos
da rede. “É cuidando de
quem cuida que promovemos avanços significativos para todos. Convidamos todos a fazer parte
Algumas temáticas desse momento, afinal de
trabalhadas serão: com- contas, somos todos edupetência socioemocional; cadores”, reforçou.
currículo; primeira infânAlém de toda a
cia; qualidade de vida;
tecnologia; família; inclu- programação, nos dois

dias, haverá transmissão
de lives pela página do
facebook da secretaria de
Educação. As lives são
abertas ao público, porém, destinadas especialmente a pais, professores
e gestores – e não precisam de inscrição. Basta
acessar o link www.facebook.com/sme.ubatuba.
Todas as informações, como a programação e o currículo dos
palestrantes, podem ser
acessadas em: http://ubatuba.semanadeeducacao.
com.br/. A realização é da
Prefeitura de Ubatuba e
parceiros.
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Após cobrança da Prefeitura de
Caraguatatuba e MPF, DER chega para
vistoriar trecho da orla da Massaguaçu

Uma equipe do Departamento de Estradas de
Rodagens (DER) deu início, nesta quarta-feira (29),
à vistoria no trecho da orla
da Praia da Massaguaçu, na
região norte de Caraguatatuba, onde parte da pista da
terminar parte das medidas
rodovia Rio-Santos (SPurgentes, por isso já recor55), entre os km 88 a 92,
reu da decisão requerendo a
está cedendo.
ampliação das providências
imediatas determinadas ao
A ação vai ao enconDER e à administração mutro às cobranças feitas pela
nicipal.
Prefeitura de Caraguatatuba
e Ministério Público Fede“Após uma primeiral (MPF) que entrou com
ra análise dos pedidos liuma ação para cobrar mediminares, a Justiça Federal
das urgentes contra o risco à
aplicou uma interpretação
segurança da população.
equivocada das demandas
do MPF e determinou apeEm conversa com
nas que a prefeitura remova
o secretário de Obras Púo lixo depositado no local,
blicas, Leandro Borella, o
desconsiderando as proviDER informou que vai ser
dências que são mais urgenfeita a avaliação do trecho,
tes para a garantia da seguque um geólogo deve analirança de quem frequenta a
sar a estrutura e riscos exispraia”, explicou a procuratentes para a elaboração do
dora da República Maria
projeto de contenção.
Rezende Capucci, na ação.

“Somente após a
entrada do DER no trecho
de recuperação da pista a
prefeitura poderá refazer o
deck”, adianta Borella.
Em abril passado a
Prefeitura de Caraguatatuba
já havia procurado o MPF
para cobrar do órgão estadual ações emergenciais no
trecho que é de responsabilidade do Estado.
Conforme o Ministério Público Federal, a
Justiça Federal já concedeu
liminar, mas deixou de de-

bilidade da barreira foi o
principal fator que levou
ao abandono das obras de
reurbanização da orla que a
Prefeitura de Caraguatatuba implementou em 2016.
Além de um calçadão, a iniciativa envolveu a construção de um deck de madeira
sobre as pedras. O projeto
foi executado sem licenciamento ambiental, e novamente os fundamentos de
engenharia teriam deixado
de ser observados.

“A condição precária
de segurança ficou evidente
com o rápido desgaste do
deck e o desabamento em
alguns trechos, levando a
administração municipal a
providenciar, a pedido do
O MPF quer que o MPF, a remoção da estrutuDER identifique e remova ra, ainda que parcialmente”,
pedras que têm se soltado de destaca o documento.
uma barreira de contenção
A Procuradoria da
construída irregularmente
em um trecho de quatro qui- República em Caraguatatulômetros na orla da praia). ba havia dado 30 dias para
A procuradora destaca que que o órgão estadual retire
o desprendimento das ro- todas as pedras soltas, tanto
chas vem colocando a vida na areia quanto na faixa de
de banhistas e pedestres em até 20 metros para dentro
perigo. “Os perigos iminen- do mar. As medidas emertes são graves e vão muito genciais incluem a realização de vistorias periódicas
além do lixo acumulado”.
pelo DER e o município
Na ação, o MPF re- para o monitoramento da
força que a falta de esta- estrutura.
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

98128-7496

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Uma viagem deve sofrer atrasos. Mesmo assim,
vai realizar várias coisas ao mesmo tempo e seu astral estará
animado com os colegas de profissão. Nº da Sorte 23.

Touro - 21/04 à 20/05

Pensamento da Semana:

“Para as pessoas
que não respeitam
a Pandemia nem
o próximo deixo
meus votos:
Descansem em Paz!”

Começará uma nova etapa em sua vida se
investir em sua atualização. Na vida sentimental, não tenha
receio de se envolver com alguém. Os astros lhe darão
coragem para conquistar quem deseja. Nº 06.

98128-7496
3883-3433
Gêmeos - 21/05 à 20/06
Assuntos comerciais contam com boas vibrações. Contenha-se nos gastos.Dê atenção aos familiares
mais experientes. A dois, sua cara-metade precisa de mais
dedicação. Nº da Sorte 04.

Câncer - 21/06 à 21/07

Faça algo novo, invente, adote um novo
comportamento, tenha um plano que valha a pena seguir.
É hora de traçar metas em comum com sua cara-metade.
Nº da Sorte 63.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

Ao enfrentar dificuldade, saberá valorizar suas
qualidades e acabará amadurecendo mais cedo do que
esperava. Deixe os chefes perceberem sua capacidade.
Nº da sorte 52.

Virgem - 23/08 à 22/09

Há chance de começar coisas novas que vão
proporcionar oportunidades de progresso. Faça algo diferente, mostre sua criatividade. Aposte no companheirismo.
Nº da Sorte 14.

98128-7496

Libra - 23/09 à 22/10

Controle os gastos para não passar apuros e
esclareça um mal-entendido com paciência. No relacionamento amoroso, você terá a oportunidade de ficar na boa
com o par. Nº da Sorte 22.

Escorpião-23/10 à 21/11

Já é hora de assumir o controle de sua própria
vida. Tome as decisões que permitam melhorar sua vida
pessoal e profissional. Se estiver só, poderá se interessar
por alguém. Nº da Sorte 05.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

Curta os encontros a dois com alegria e
dedique-se a quem ama. Você estará sensível às injustiças
e alguém influente pode estar de olho na sua capacidade.
Nº da Sorte 35.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Uma nova fase começa em sua vida e o
momento é favorável para você fazer acordos, aumentar
a clientela e lidar com a concorrência. O coração pede um
amor que venha para ficar. Nº da Sorte 19.

98128-7496

Aquário-21/01 à 19/02

Mudanças positivas estão a caminho, mas não
esquente a cabeça nem se envolva em confusão à toa. Dê
um tempo nas ficadas para não magoar ninguém. Nº da
sorte 17.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

Sua criatividade vai proporcionar o destaque
de que precisa para alçar novos vôos na carreira. No relacionamento, dia de muito diálogo, carinho e envolvimento.
Nº da Sorte 30.
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CARAGUATATUBA
ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Aruan
Bal. Garden Mar
Bal. Maria Helena
Bal. Santa Marta
Barranco Alto
Benfica
Britânia
Califórnia
Capricórnio
Caputera
Casa Branca
Centro
Cidade Jardim
Costa Nova
Estrela Dalva
Flecheiras
Gaivotas
Getuba
Golfinho
Indaiá
Ipiranga
Jaqueira
Jaragua
Jaraguazinho
Jd Brasil
Jd do Sol
Jd Forest
Jd Horto
Jd Itauna
Jd Maristela
Jd Primavera
Jd Progresso
Joamar
Jd Rio Santos

6
1
3
2
49
3
8
8
6
13
9
26
14
2
10
1
34
5
12
43
2
15
17
17
1
5
2
1
3
2
10
4
2
7

Jd Samambaia
Jd Santa Rosa
Juqueriquere
Lot. Balneario Camburi
Lot. Bosque do Guanandis
Martim de Sá
Massaguaçu
Morro do Algodão
Nova Caragua
Olaria
Pegorelli
Pereque Mirim
Poiares
Pontal Santa Marina
Ponte Seca
Portal da Fazendinha
Portal das Flores
Porto Novo
Praia das Palmeras
Prainha
Recanto do Sol
Recanto Mar Verde
Rio Claro
Rio do Ouro
Sumaré
Tabatinga
Tarumã
Tinga
Travessão
Verde Mar
Vl Atlantica
Vila Marcondes
Vl N. Sra Aparecida
Outras Cidades

4
1
1
2
1
29
35
26
7
21
16
43
32
17
13
2
1
28
28
4
8
1
7
26
22
7
6
30
35
2
3
1
1
122
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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

V E N D E - S E PROCURO trabalTRAVESSÃO SÓ ho de faxineira em casa
R$55 MIL / 1 DORM SLA/ e escritório/ 98230-0553
CZ /WC /QTAL INACABADA TERRENO 125mts2
F. 98187- 8636

ALUGA-SE sala no
Condomínio
Caraguá
Profissional Center/ (12)
ALUGO Bco alto 2 98114-0022
dorm R$750/ Travessão 1
Chácara
dorm R$700/ 98187 -8636 VENDO
no Pouso Frio/ beira da
PROCURO trabalho de represa. Mil metros R$ 60
vendedora/ atendente/ ou mil e 500metros R$30 mil/
vaga que estiver disponív- Tratar (12) 99118-2295 c/
José
el/ (12) 99737-8723

- 10
-- 15

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

29 de julho de 2020
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Aluga-se 1 apartamentos de um
dormitório no bairro Pontal Santa Marina próximo
a pista. Sala conjugada, uma suíte e banheiro com
instalações para máquina de lavar. Possue uma
vaga de garagem com controle remoto, antena
coletiva para TV digital, porteiro
eletrônico e Wi-Fi - Fone: 98114-0022
com proprietário
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1006144-90.2017.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Promessa de Compra e
Venda
Requerente: Eric Leonardo Inoue
Requerido: Plana Novo Horizonte Assessoria e outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100614490.2017.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo,
Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER à Requerida PLANA NOVO HORIZONTE ASSESSORIA,
CNPJ 38.804.530/0001-65, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eric Leonardo Inoue, alegando em síntese, a rescisão contratual sob o argumento de ter sido vítima de golpe
imputado a parte ré a qual vendera imóvel que supostamente não lhe
pertencia. O autor narra que, em 07/08/2012, adquiriu da empresa Plana
Novo Horizonte Assessoria o imóvel denominado Lote 57 da Quadra B da
Gleba I do Loteamento Balneário Golfinho, nesta cidade, matriculado sob
o nº 56.366 do Cartório do Registro de Imóveis e inscrito na Prefeitura
Municipal sob o nº 09.062.045. Contudo, teve ciência junto a Prefeitura
Municipal que o imóvel está em nome de terceiro, assim como junto à
matrícula. Afirma ainda que a cessão anterior não fora quitada e que
atualmente recebe insistentes ligações telefônicas de pessoas que se intitulam os reais proprietários do imóvel. Requer a tutela de urgência para
que seja mantido na posse do imóvel, ainda a declaração da rescisão
contratual e a devolução do valor pago pelo imóvel, nos termos do pedido
inicial dos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, a ré 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 junho de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1004824-34.2019.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucampião – Usucampião Ordinária
Requerente: Pacs-fom Empreendimentos Ltda
1ª Vara Cível 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucampião,
PROCESSO Nº 1004824-34.2019.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr. Fábio Bernardes de Oliveira Filho, 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 ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando Objeto
da Ação, 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 31 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO
Pocesso Digital nº 1003748-09.2018.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível –
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Requerente: Cleiton Alves de Freitas e outros
Requerido: Braz Donizetti Machado e outro
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1003748-09.2018.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr,(a) MARTA ANDRÉIA MATOS MARINHO, na forma da Lei, estc.
FAZ SABER a(a) BRAZ DONIZETTI MACHADO, Brasileiro, Solteiro,
Empresário, RG 9792533, CPF 830.468.798-49, com endereço à
Rua Benjamin Constant, 581, Parque Balneario Poiares, CEP 11665370, Caraguatatuba-SP, que lhe foi porposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cleiton Alves de Freitas e outros,
alegando em síntese: "Indenização por Perdas e Danos em face de
BRAZ DONIZETTI MACHADO e ACACIA IMÓVEIS LITORAL, representado por CARMO M. ROMERO. Firmado instrumento paticular de
compromisso de compra e venda com o réu Braz em 18 de abril de
2012, para a aquisição de um terreno que fica situado no loteamento
Balneário Golfinho Gleba I, do lote 25 da Quadra O, Caraguatatuba/
SP. Após a quitação do contrato seria outorgada a escritura definitiva,
o que não ocorreu. Com relação ao segundo Requerido foi vendido o
imóvel através da referida imobiliária que garantiu toda a documentação e que os Autores poderiam adquirir o imóvel que a documentação
estava correta. Os Autores ficaram surpresos quando no início deste
ano, final do mês de janeiro de 2018, quando chegaram no terreno
viram que o mesmo estava sedo murado, e que estava sendo iniciada
uma construção. Teve também conhecimento de que a pessoas que
estava murando e dando inicio aconstrução adquiriu o imóvel de
WALDEMAR RIBEIRO BUHLER. Diante de tais divergências, o autor
convencionou com o requeirdo a disistência na aquisição do imóvel,
uma vez que o vendedor vendeu um terreno que não lhe pertencia,
no entanto o requeido se negou a devolver os pagamentos realizados
pelos autores. Do pedido: a) O prazo de quarenta e oito (48) horas
para recolhemento das custas devidas: b) A citação dos réus, para
que compareça a audiência de conciliação a ser designada e, querendo apresente contestação, sob pena de confissão, com os devidos
benefícios do art. 172, § 2º do CPC; c) A condenação dos requeridos
na devolução dos requeridos na devolução do valor pago, devidamente atualizado monetariamente com juros legais; d) A candenação
dos requeirodos ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios a serem arbitrados por este D. juízo; d) os requerentes
protestam ainda pela prudução de todas as provas admissíveis em
juízo, juntada de novos documentos, perícias de todo gênero (se
necessário), bem como pelo depoimento pessoal dos requeridos, ou
seus prepostos designados, sob pena de confissão, oitiva testemunhal, vistorias, laudos e perícias, se necessidade houver, para todos os
efeitos de direito os quais requer que sejam todos devidamente intimados por meio de oficial de justiça. Valor da Causa: R$ 80.423,57".
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabia, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo constestada 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 29 de maio de 2020.
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PROCURO TRABALHO de faxineira em
casa ou escritório / (12)
99737-8723
TRAVESSÃO
SÓ
R$90mil/ 2 dorm /sla /
coz /wc /gar/ Ocasião/
98187 8636
SALÃO
CML
TRAVESSÃO
/
salão + residência fundos / na praça/ esc. def./
R$160mil /98187 8636

ALUGO NO GAIVOTAS
/ UM QT / BANH/ SAL/
COZ/ AS / 01 VAGA /R$
850,00 / 99620-2122

ALUGA Casa no B.
Alto 1D., Sl. e cozinha/ 1
vaga / R$ 700,00 / Fone:
3887-9306 / 98209-8467

VENDO 1 sofá de canto
cinza escuro de tecido
valor R$200,00 / Tratar
telefone 98230-0553

PROCURO trabalho
ALUGA Casa no B. de vendedora/ atendente/
Alto 2D., Sl. e coz., 1 vaga ou vaga que estiver dis/ R$ 850,00/ Tratar Tele- ponível/ (12) 99737-8723
fone : 3887-9306 / 98209- TROCO ou VENDO
chácara no Pouso Altinho,
8467
casa c/ 3 cômodos, coz.,
c/ fogão a lenha c/ churVENDO
Chácara rasqueira/ com pomar forno Pouso Frio/ beira da mado / R$ 60mil / 99618represa. Mil metros R$ 60 5124 c/ Maria
mil e 500metros R$30 mil/
PROCURO
EMTratar (12) 99118-2295 c/ PREGO para limpar
quintal e jardim/ 98230José
0553

PROCURO trabalho de faxineira em casa
e escritório/ 98230-0553

PARA

ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628

PEREQUE 1/2 LOTE
R$28MIL/ 125MTS2 MURADO OTIMO LOCAL
OCASIÃO 981878636

ALUGA

Casa Procuro Trabalho de
Travessão/ 1D., Sl.e coz., Jardineiro/ zelador/segurança ou porteiro conta1 vaga / R$700,00/ Fone:
tar: (11)95198-3589 ou
3887-9306 / 98209-8467 (11) 95370-4765
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