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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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Antonio Carlos perde no Tribunal
e promete recorrer
Caraguatatuba constrói duas
UPAs e atende mais de 775 mil
pessoas em três anos
Ilhabela e Camanducaia
firmam parceria para
fortalecer a promoção turística

Operação “Código de
Ética” da Polícia Federal
prende Vereador de
Caraguatatuba
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por CESAR vieira bisetto

Prefeitura de Caraguatatuba abre Consulta
Pública sobre as aulas presenciais

cesar@noroestenews.com.br

Sputinik “V”
Hoje o presidente norte americano
Donald Trump não dorme. Ao receber
a notícia que uma descendente negra, a
Senadora Kamala Harris, será vice na
chapa do democrata Joe Biden, e que a
rival Rússia, através de seu presidente
Vladimir Putin, anuncia ao mundo, que
a vacina russa já está pronta e que começam a vacinar seu povo, com certeza terá
bons motivos para sua insônia.

volvimento de anticorpos. Lembro aqui
que a de Oxford, com a qual o governo
Bolsonaro tem parceria, apresentou resultado até agora positivo em 90% dos
vacinados. Cientificamente falando, um
excelente resultado, mas dez por cento
A Prefeitura de Ca- voltarão quando tivermos a diz a secretária municipal
não desenvolveram anticorpos.
raguatatuba, por meio da segurança necessária para de Educação, Márcia Paiva.

Se tiver que experimentar, eu prefiro tomar a vacina russa do que a hidróxido cloroquina que não tem resultado
A exemplo do que aconteceu na positivo aferido pela ciência.
corrida espacial, quando a antiga União
Soviética, desbancou os americanos, coMas a notícia não para por ai. A
locando o primeiro satélite em orbita ter- OMS já antecipa que não vai recomenrestre, o Sputinik e a posterior, a bordo dar a nova vacina sem os documentos
da nave Vostok 1, o cosmonauta soviéti- enviados pela Rússia, digo eu “E DAÍ?”,
co Yuri Gagarin que se tornaria o primei- e a ANVISA, órgão do governo de Bolro homem a ser lançado no espaço, em sonaro diz que não vai aprová-la sem
12 de abril de 1961.
os devidos protocolos. Lembro que o
governo do Paraná já iniciou conversas
Pode ser até ser sacanagem de com o governo russo para a sua produção
Putin, mas a nova vacina também vai se
aqui no Brasil, atitude a exemplo de São
chamar Sputinik V. É vê de verdade, não
Paulo que já firmou parceria com a Chié cinco.
na, só posso elogiar.
Durante esses meses de pandemia,
quando vários dirigentes pelo mundo,
batiam cabeças com acusações imbecis,
como aqueles que em uma verdadeira
caça as bruxas acusavam o povo chinês,
o líder soviético, em silêncio, atendeu
as necessidades de seu povo e soube estrategicamente agindo, incentivar em silêncio o desenvolvimento de sua própria
vacina.

Só espero que a imbecilidade de
nossos governantes não transforme isso
em disputa política e que nós, paguemos
a conta com mais milhares de óbitos.

Agora olhando o lado econômico e financeiro, que é precedido sempre
da tecnologia de ponta, já imaginaram o
que o desenvolvimento dessa vacina vai
representar para a economia russa? Esse
É verdade que fases foram ante- com certeza é um mercado bilionário,
cipadas em seus testes, que informações pois toda a população mundial vai ter
não foram publicadas em revistas es- que ser vacinada.
pecializadas, nem mesmo informações
Enquanto isso, em nosso pobre
foram disponibilizadas a OMS (OrganiPaís,
vilipendiado
por um presidente
zação Mundial da Saúde), mas digo eu
despreparado, não temos um Ministro
agora, ”E DAÍ?”
da Saúde em plena pandemia, não temos
Entre atingir a número genocida políticas para a educação e muito menos
de mais de 150.000 mortes nos Estados verbas para nossos pesquisadores. PesUnidos, mais de 100.000 mortes no Bra- quisadores esses, altamente competentes
sil, e tomar hidróxido cloroquina, o me- que acabam indo trabalhar além-mar,
nor risco é tomar uma vacina que mesmo pois aqui não tem oportunidades.
não tendo sido testada em grande númeEnquanto isso a Amazônia contiro de pessoas, já apresenta um resultado
de em 100% dos testados, com desen- nua queimando!

Secretaria Municipal de
Educação, abriu nesta terça-feira (11/08), uma consulta pública para que pais,
responsáveis, comunidade
e profissionais da área possam opinar sobre o retorno
das aulas presenciais.

A retomada não tem
data prevista e o objetivo
da administração municipal
é ouvir os envolvidos e assegurar a saúde e segurança
de crianças e profissionais.
O prefeito Aguilar
Junior ressalta que não há
data definida para o retorno às aulas presenciais em
Caraguatatuba. “Criamos
um comitê com vários representantes de segmentos
da comunidade escolar para
discutir protocolos a serem
adotados. Também chamamos para compô-lo, representantes dos colégios particulares. Mesmo que não
haja a volta às aulas de forma presencial, precisamos
nos preparar para quando
isso acontecer. As aulas só

todos”, disse o prefeito.

Para responder à
consulta, o interessado deverá acessar o site oficial
da Prefeitura no endereço
www.caraguatatuba.sp.gov.
br. São dois tipos de questionários disponíveis: Pais
e responsáveis https://bit.ly/
consultapublicaresponsaveis ou Funcionário Público
https://bit.ly/consultapublicafuncionario.
O usuário deve preencher os dados, responder a pesquisa e clicar em
salvar para que a resposta
seja computada. Só é possível responder uma única
vez por CPF e o prazo final
para opinar é até dia 21 de
agosto.
“Vamos ouvir os envolvidos e analisar o cenário
do nosso município, sempre
com o objetivo de preservar saúde de nossos alunos,
funcionários e também dos
familiares. A volta às aulas
será um grande desafio”,

A rede municipal de
ensino é responsável pelo
atendimento de mais de 20
mil estudantes em 56 unidades, sendo 52 escolas,
duas creches conveniadas
e dois Centros Integrados
de Ações Socioeducativas
(CIASE). Atualmente, a Secretaria de Educação conta
com uma complexa estrutura composta por mais de 2,8
mil servidores públicos.
Neste período de
pandemia, os alunos da
rede municipal de ensino
estão participando de atividades on-line e os professores estão dando o suporte
para alunos de acordo com
o estabelecido por unidade,
adequando a realidade de
cada comunidade escolar,
podendo ser por meio de
redes sociais, grupos de trabalho criados em aplicativos (WhatsApp/telegram),
e-mails, reuniões virtuais e
disponibilização de material impresso caso o aluno
não possua acesso virtual.

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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Prefeitura de Caraguatatuba constrói duas UPAs
e atende mais de 775 mil pessoas em três anos

Um atendimento de saúde descen- ção da UPA Sul em fevereiro de 2020, já
tralizado para atender a população o mais foram 13.099 atendimentos.
próximo possível de sua casa.
Lembrando que após o surgimento
Este foi um dos planos de governo da Covid, a UPA Centro foi transformada
do prefeito Aguilar Junior e que se tornou em UPA Covid-19 e sua estrutura deve perrealidade em menos de quatro anos de ges- manecer após o término da pandemia.
tão com a implantação do Pronto Atendimento (PA) na antiga Unidade Básica de
Juntas, as unidades possuem estrutuSaúde (UBS) da Massaguaçu (Região Nor- ra para dar os primeiros atendimentos aos
te), da entrega da Unidade de Pronto Aten- pacientes, sem necessidade de transferêndimento (UPA) do Perequê-Mirim (Região cia para a Casa de Saúde Stella Maris. Uma
Sul) e reformulação da UPA Central no Jar- vitória para a comunidade da região norte
dim Primavera (Região Central).
que antes precisava enfrentar a serrinha da
Massaguaçu, perigosa e escura, para recePara se ter ideia sobre a importân- ber atendimento de urgência e emergência.
cia dessas descentralizações, de janeiro de
2017 a julho de 2020 foram 775.335 atenAtualmente, o PA conta com médidimentos nas três unidades.
co emergencista, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, técnico de raio-x, pediatra 12
Em 2017, quando só havia a UPA horas e ambulância para apoio às transfeCentro, houve um aumento da equipe mé- rências em casos mais graves. Além disso,
dica que passou de cinco para sete médicos o local conta com uma base do SAMU (Sera cada 24 horas, sendo realizados 191.401 viço de Atendimento Móvel de Urgência)
atendimentos. Comparando com o ano an- com ambulância de suporte básico, conduterior, quando foram 142.633 atendimen- tor e um técnico de enfermagem 24 horas.
tos, houve um aumento em torno de 34,2%.
Segundo a Secretaria de Saúde, a
Com a inauguração do PA Massa- atenção básica também funciona normalguaçu, em abril de 2018, foram 30.281 mente na UBS Massaguaçu com equipes
atendimentos, enquanto a UPA Centro teve de PSF, médicos, enfermeiros, técnicos de
novo aumento de atendimentos, chegando enfermagem, dentista, auxiliar de saúde
a 197.385, desta vez, com a Organização bucal, farmacêutico, técnico de farmácia
Social João Marchesi ampliando o quadro e agentes comunitários de saúde. O atende enfermagem.
dimento de fisioterapia no local recebe incremento de mais um profissional e novos
Em 2019 a UPA Centro atendeu procedimentos de reabilitação.
213.354 pacientes e o PA Massaguaçu
60.109 pacientes. A Prefeitura lembra que
Gabriela Eller, 31 anos, moradora do
neste ano houve a epidemia de dengue que bairro Jardim Santa Rosa, conta que semelevou os quadros de médicos e de enfer- pre que precisa vai ao Pronto Atendimento
magem.
do Massaguaçu. “Achei muito interessante
porque agora a unidade, além de atender
Já neste ano de 2020, a UPA Centro em período integral, também conta com
atendeu até 31 de julho 49.006 pessoas e o uma farmácia 24 horas”.
PA Massaguaçu 20.709. Com a inauguraUPA Sul
A Unidade de
Pronto Atendimento
(UPA Sul) foi entregue à comunidade em
favereiro passado e ganhou nova cobertura,
instalações internas,
instalação de gases
medicinais, além de
infraestrutura externa
com área de estacionamento, acessibilidade
e pavimentação. Além

disso, tem salas de emergência, exames, cionava o Centro Médico de Especialidade/
consultórios médicos adulto e infantil, es- Centro de Especialidades Odondológicas
paço SAMU, entre outras benfeitorias.
(CEM/CEO).
Segundo a Secretaria Municipal
de Saúde, a UPA Sul tem capacidade para
atender 500 pacientes por dia e beneficia
cerca de 50 mil munícipes da Região Sul
que também não precisam mais se deslocar
até a região central em busca de atendimento.

O local abriga atendimento para
adultos e crianças e conta com três entradas:
a principal com serviços de triagem para
atender os pacientes (adultos e crianças)
da UPA e da farmácia; a segunda exclusiva para pacientes do setor de saúde mental
e infantil, além da equipe do Protege; e a
terceira: a área da piscina, da reabilitação,
Suelen Ribeiro mora no Perequê- também servirá como canal de entrada para
-Mirim e conta que a implantação da UPA os demais atendimentos que ainda continuSul foi muito importante porque seu filho am na unidade.
tem asma e fica doente o ano todo. “É maravilhoso pela facilidade de por trazê-lo
Os setores de tratamento de hanseaqui e ser atendido prontamente, não preci- níase e tuberculose mantêm-se no CEM,
sar ficar marcando consulta. Sem falar que bem como o ultrassom, os atendimentos
é perto da minha casa e dá para ir andando”. médicos de especialidades e o Centro de
Também moradora na região sul, Iolanda Quintino de Miranda conta que o que
todo paciente espera é “ser tratado da melhor maneira possível, receber a medicação,
com atenção e cuidado e voltar para casa
bem. Foi o que recebemos no atendimento
da UPA Sul”.
UPA Centro
A UPA Centro, que até abril servia
para atendimento de urgência e emergência
da população que reside na região central,
agora é referência para receber pacientes
com a Covid-19. Foram implantados 80
leitos de isolamento para pacientes com o
novo coronavírus, dos quais 10 são com
respiradores. No local, o paciente com suspeita da doença entra pela porta central e
deixa o prédio por uma saída exclusiva.

Reabilitação.

A farmácia do CEM também funciona normalmente no local, das 8h às 15h,
para medicamentos do Alto Custo. Para os
demais medicamentos a farmácia funciona
das 8h às 18h. O Setor de Odontologia do
CEO realiza atendimentos de urgência e
emergência.
As consultas de oncologia e o ambulatório de feridos foram transferidos para
o Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher).
Endereços
PA Norte – Rua Itália Baffi Magni,
710 – Massaguaçu

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da
Assim, o 1º andar ficou para UPA Silva Filho, 297 – Perequê Mirim.
Covid-19 Adulta; o 2º andar UPA Covid-19
Infantil; e 3º andar com os 80 leitos de iso- UPA Central – CEM/CEO – Avenida Maranhão, 421 – Jardim Primavera
lamento Covid-19.
Casos de outras doenças foram Pró-Mulher – Avenida Dr. Arthur da Costa
transferidos para o prédio ao lado onde fun- Filho, 2.135, no Camaroeiro
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Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Vereadores mantém veto e
aprovam projetos em sessão

A Câmara Municipal de Caraguatatuba, na noite desta terça-feira, realizou a 28ª sessão ordinária do ano. Os
dois projetos de lei que estavam na pauta
foram aprovados, assim como o veto total ao projeto de lei 62/19, do vereador
Celso Pereira, que dispõe sobre a distribuição de medicamentos prescritos para
pacientes atendidos por profissionais da
área particular de saúde.

do Algodão também foi aprovado por
unanimidade.
Requerimentos aprovados na 28ª
sessão ordinária de 2020

Requerimento nº 183/20 – Ver
José Eduardo da Silva – Requer do Executivo informações sobre a instalação de
placas indicativas e pintura de redutores
de velocidade em toda a extensão da Rua
Hermínia Vicente dos Santos, Jardim
De acordo com a proposta vetada, Itaúna.
a grande maioria dos doutrinadores e juRequerimento nº 184/20 – Ver
ízes entendem que esse é um direito gaJosé
Eduardo
da Silva – Requer do Exerantido a todos os cidadãos brasileiros.
cutivo
informações
sobre a instalação de
O acesso as medicações gratuitas nas
unidades de saúde independem de qual placas indicativas na bifurcação entre
médico a prescreva, seja no âmbito par- a Rua Maria Ferreira dos Santos e Rua
ticular ou público. O artigo 1º diz: “fi- Benjamim Arantes, no bairro Travessão.
cam as unidades de saúde do município,
Requerimento nº 185/20 – Ver
responsáveis pela distribuição de fármaElizeu
Onofre da Silva – Requer do Execos, obrigadas a fornecer medicamentos
cutivo
informações
sobre os investimenprescritos para pacientes atendidos por
profissionais particulares, assim como tos feitos junto ao Fundo Municipal de
a realização de exames laboratoriais. O Defesa dos Direitos do Idoso.
artigo 2º diz que a obrigatoriedade do
Requerimento nº 186/20 – Ver
fornecimento será de apenas aqueles relacionados na REMUNE (Relação Mu- Aurimar Mansano – Requer do Executivo e Sabesp informações sobre a implannicipal de Medicamentos).
tação da rede de esgoto do Bairro Jardim
O Poder Executivo vetou a propo- Santa Rosa.
situra aprovada no início deste ano pela
Requerimento nº 187/20 – Ver
Câmara alegando ser inconstitucional,
pois versa sobre matéria de competên- Aurimar Mansano – Requer do Execucia privativa da Administração Superior. tivo informações sobre a regularização
Foram contrários ao veto, os vereado- fundiária relacionada no Loteamento
res: Aurimar Mansano, Celso Pereira, Rio Marinas no Bairro Morro do AlgoDennis da Silva Guerra, Elizeu Onofre dão.
da Silva (Ceará), Fernando Augusto da
Requerimento nº 188/20 – Ver
Silva Ferreira (Fernando Cuiu) e José
Aurimar Mansano – Requer do ExecuEduardo da Silva (Duda Silva).
tivo informações sobre a implantação de
Também na pauta, de autoria do Centro de Referência da Assistência Sovereador Francisco Carlos Marcelino cial – CRAS, no bairro Jardim Gaivotas.
(Carlinhos da Farmácia), o projeto de lei
Requerimento nº 189/20 – Ver
04/20, que denomina “Rua João Paulo
dos Santos”, a Rua cinco, do Loteamento Vilma Teixeira de Oliveira Santos – ReSom do Mar, teve a aprovação unânime. quer do Executivo informações sobre
O projeto de lei 13/20, de Aurimar a ligação de água em vias públicas do
Mansano, que denomina “Praça Helena bairro Pegorelli.
de Angelis Santos Benedito”, a Praça
Requerimento nº 190/20 – Ver
Pública que se inicia na Rua Olavo BiVilma
Teixeira de Oliveira Santos – Relac, entre as Ruas Alexandra Costa Pinto
e Rua Treze, localizada no bairro Morro quer do Executivo informações sobre a
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Requerimento nº 210/20 – Ver
colocação de luminárias e instalação de
lâmpadas em vias públicas do bairro Pe- José Eduardo da Silva – Requer do Executivo informações sobre a instalação de
gorelli.
Placas de Indicação com nome e CEP
Requerimento nº 191/20 – Ver das ruas.
Vilma Teixeira de Oliveira Santos – ReRequerimento nº 211/20 – Ver
quer do Executivo informações sobre a
possibilidade de realizar a expansão da José Eduardo da Silva – Requer do Exerede elétrica nas Travessas: 4, 5 e 6 da cutivo informações sobre o atendimento
Rua Cleusa de Fátima, Bairro Pegorelli. de crianças e adolescentes nas UBS do
nosso Município.
Requerimento nº 192/20 – Ver
Requerimento nº 212/20 – Ver
Evandro do Nascimento – Requer do
José
Eduardo
da Silva – Requer do ExeExecutivo informações sobre a possibilidade de se colocar um semáforo na Av. cutivo informações sobre as Políticas
Públicas destinadas ao atendimento as
Presceliano de Castilho, Centro.
mulheres em situação de violência doRequerimento nº 193/20 – Ver méstica.
Evandro do Nascimento – Requer do
Requerimento nº 213/20 – Ver
Executivo informações sobre o atendimento na UBS do Bairro Rio do Ouro. Aurimar Mansano – Requer do Executivo informações sobre a implantação de
Requerimento nº 194/20 – Ver uma creche no Bairro Pegorelli.

Evandro do Nascimento – Requer do
Requerimento nº 214/20 – Ver
Executivo informações sobre o empenho
Aurimar
Mansano – Requer do Executie pagamento efetuado através do Depuvo informações sobre se há previsão no
tado Federal Guilherme Derrite.
Plano de Obras a contrução de drenagem
Requerimento nº 195/20 – Ver em ruas do município.

Evandro do Nascimento – Requer do
Requerimento nº 215/20 – Ver
Executivo informações sobre os custos
Fernando Augusto da Silva Ferreira –
dos alugueres das tendas fixas.
Requer do Executivo informações sobre
a Lei Municipal nº 1.212/2005.
Requerimento nº 196/20 – Ver
Evandro do Nascimento – Requer do
Requerimento nº 216/20 – Ver
Executivo informações sobre a possibiliElizeu Onofre da Silva – Requer do Exedade de uma nova ponte ou manutenção
cutivo informações sobre cargo de servide ponte na Travessa Particular Irmã São
dor público municipal.
Francisco.
Requerimento nº 197/20 – Ver
Evandro do Nascimento – Requer do
Executivo informações sobre a possibilidade de construção de Tendas Fixas.

Requerimento nº 217/20 – Ver
Aurimar Mansano – Requer do Executivo informações sobre a cobrança de tarifa social aos moradores do Loteamento
Rio Marinas, Bairro Morro do Algodão.

Requerimento nº 198/20 – Ver
Nota de Esclarecimento
Evandro do Nascimento – Requer do
Executivo informações sobre a manuDiante dos fatos noticiados que
tenção de Ponte no Bairro Getuba.
envolvem a vida privativa do vereador
Flavio Rodrigues N. Filho, a Câmara
Requerimento nº 199/20 – Ver Municipal de Caraguatatuba informa
Evandro do Nascimento – Requer do que aguardará o desenrolar das apuraExecutivo informações sobre a coloca- ções e que irá colaborar quando solicitação de caçamba de entulho na Rua Coto- do pelas autoridades policiais.
via no bairro Jardim Gaivotas.
Até o presente momento, o Poder
Legislativo Municipal não foi notificado
Requerimento nº 200/20 – Ver oficialmente acerca de quaisquer cirEvandro do Nascimento – Requer do cunstâncias.
Executivo informações sobre a viabiliRessalta-se que o fato isolado não
dade de se promover a manutenção do compete a função legislativa do parlaCampo de Futebol do Getuba.
mentar.
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Ilhabela e Camanducaia firmam parceria
para fortalecer a promoção turística

As prefeituras de
Ilhabela, no Litoral Norte de
São Paulo, e Camanducaia,
município do sul mineiro,
que abriga o distrito de Monte Verde, assinaram nesta
quinta-feira (6) uma carta de
intenções com o objetivo de
cooperação mútua para fortalecer a promoção turística
nos dois municípios.
Na ocasião, estiveram
presentes as secretárias de
Turismo municipais Bianca
Colepicolo, responsável pela
pasta na cidade litorânea,
e Carolina Cerrato Tuller,
pela cidade mineira, além da
presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de
Monte Verde e Região), Re-
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MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
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becca Wagner, e Cássio Garkalns, da GKS Inteligência
Territorial.
Entre outros fatores,
a parceria se baseia nos princípios de que o planejamento

e a gestão técnica são focos
comuns à Ilhabela e Camanducaia. As ações de promoção turística ainda serão
definidas e aprovadas pelas
duas cidades.

Prefeitura de Ilhabela entrega novo
prédio da escola “Luiza Aparecida
Tangerino”, no Itapecerica
A Prefeitura de Ilhabela preocupada em ofertar
aos alunos da rede municipal
de ensino espaços adequados
para o seu pleno desenvolvimento, preparou uma série
de entregas de escolas que
foram construídas, reformadas e ampliadas. Além de
benfeitorias em mais de uma
dezena de escolas, o governo
municipal também entregará outras obras importantes,
como a Casa dos Conselhos,
que estimula a democrática
atuação dos conselhos municipais, o calçamento de ruas
na Feiticeira, entre outras
que melhoram ainda mais a
qualidade de vida no arquipélago.
Umas das obras que
serão entregues é a construção da nova Escola Municipal Luiza Aparecida de
Souza Tangerino, no bairro

DISQUE

Polícia

Itapecerica. A nova escola,
agora com 970 m², substitui
um antigo prédio da década
de 80, que possuía apenas
270 m² e atendia apenas 30
alunos, número este que será
ampliado para até 200 com
o novo prédio. A nova instalação receberá os alunos de
Ensino Infantil da região do
extremo sul, com moderna
estrutura, salas amplas e arejadas.
A estrutura conta com
oito salas de aula, quatro
para creche (que atenderão
crianças com idade entre 1
a 3 anos) e quatro de fases
(de 4 a 6 anos). Com a demolição do antigo prédio, as
crianças haviam sido transferidas para a E.M. Natã Ugo
Soares Domingos, no São
Pedro.
Além dessa nova escola, também estão progra-

madas as entregas de outras
três obras: as reformas e
ampliações das unidades escolares “Prefeito Leonardo
Reale”, no bairro Armação;
“Professora Ophélia Reale
Montanhesi”, no Itaquanduba e “Prefeito Eurípedes
da Silva Ferreira”, na Barra
Velha.
A E.M. Prefeito Leonardo Reale recebeu cinco
novas salas, o que permitiu
atender a antiga reivindicação da comunidade do norte
da ilha, de trazer o grupo de
alunos do ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano) para
estudar no seu bairro, antes
os mesmos tinham que se
deslocar para a escola do
Saco da Capela, E.M. Mércia do Nascimento Dias.
Agora a escola atenderá 231
crianças.

Operação contra o
tráfico prende o vereador
Nishiyama de Caraguá
O Ministério Público de São Paulo por meio da
Promotoria de Caraguatatuba
e as Polícias Federal, Militar
e Civil deflagraram na manhã
da última terça-feira (11/08), a
Operação denominada Código
de Ética, por ter diversos advogados como alvos da ação, e
que tem como foco o combate
ao tráfico de drogas.
Entre os presos está
o advogado e vereador Flávio
Nishiyama (PTB). A ação teve
origem após investigação do
Ministério Público, que analisou as prisões relacionadas ao
tráfico no litoral e chegou até
os denunciados.
A força-tarefa composta por 250 agentes cumpriu 48 mandados de prisão e
64 de buscas e apreensões nas
cidades de Caraguatatuba, São
Sebastião, Ubatuba, Taubaté e
Campinas.
Suspeito de participação
em grupo criminoso
morre em Caraguatatuba
Um homem de 24
anos morreu em uma troca de
tiros com a Polícia Militar em
uma pousada no bairro Martin
de Sá, na noite da última terça-feira (11/08).
Segundo a polícia, o
indivíduo era um dos alvos da
Operação Código de Ética deflagrada na manhã do mesmo

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

dia, e fugiu se escondendo na
pousada. A polícia chegou ao
local através de denúncia anônima e tentou a abordagem, se
identificando e pedindo para
que o indivíduo abrisse a porta, porém o mesmo resistiu à
prisão, atirando contra os policiais que revidaram e o homem
acabou baleado, morrendo no
local.
PM prende dupla em
flagrante por tráfico em
Caraguatatuba
Por volta das 20h da
última sexta-feira (07/08), após
denúncia de tráfico de drogas
pelo bairro Benfica, equipes da
ROCAM do 20º Batalhão de
Polícia Militar do Interior, se
deslocaram ao local e prenderam dois indivíduos, maiores
de idade, que tinham em seu
poder 103 ependorfs com crack
(0,116kg), 78 papelotes de cocaína (0,72Kg) e R$ 749,00.
Mulher é presa por tráfico
em Caraguatatuba
Na tarde da última quinta-feira (06/08), uma
equipe da Força Tática do 20º
Batalhão de Polícia Militar do
Interior, durante patrulhamento
pelo bairro Benfica, deparou-se com uma mulher em atitude
suspeita.
Na abordagem foram
encontradas 16 embalagens
de cocaína, e em revista pelo
local, mais uma certa quantia
de drogas, bem como dinheiro.

Foram apreendidos: 150 embalagens a vácuo de cocaína, 08
pedras de crack e R$ 98,00.
Dupla é presa após roubo
em Ilhabela
Por volta de 22h de
quinta-feira (06/08), uma equipe do 20º Batalhão de Polícia
Militar do Interior foi acionada
via COPOM para atender uma
ocorrência de roubo a transeunte no bairro Saco da Capela.
A vítima acionou o
190 após ter sido abordada por
dois indivíduos de bicicleta
que mediante grave ameaça e
agressão, roubaram seu celular
e evadiram-se sentido balsa.
Os policiais militares iniciaram
patrulhamento pelo local, até
que em dado momento lograram êxito em abordar os marginais que após serem indagados
pela equipe, confessaram o crime.
PM prende procurado
pela justiça em São Sebastião
Por volta de 23h de
terça-feira (04/08), uma equipe do 20º Batalhão de Polícia
Militar do Interior, durante
patrulhamento preventivo pelo
bairro Morro do Abrigo, avistou um indivíduo em atitude
suspeita, o que motivou sua
abordagem. Em busca pessoal
nada de ilícito foi encontrado,
porém ao realizar pesquisa em
seu nome, foi constatado tratar-se de procurado da justiça.
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Operação “Código de Ética” da Polícia
Federal prende Vereador de Caraguatatuba
A operação contra o
tráfico de drogas, realizada
na manhã da última terça-feira cumpriu 48 mandados
nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião
e Campinas. Em Caraguatatuba foi preso o Vereador
Flavio Nishiyama que é
advogado. Também houve
a realização de 64 ações de
busca e apreensão.

Toda a ação foi acompanhada pela Polícia Civil e
Militar, bem como o Ministério Público.
Na Câmara Municipal a Polícia Federal realizou

O ex-Prefeito Antonio Carlos da Silva teve
sua Ação Rescisória julgada improcedente na tarde
de ontem – 10 de Agosto,
Segunda-feira – no Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo durante Sessão
por Vídeo Conferência. A
ação diz respeito ao processo da Nutriplus, datado de 2002. O ex-Prefeito
garante que vai recorrer e
garantir o seu direito de
se candidatar nas Eleições
Municipais deste ano.

busca e apreensão em seu
gabinete. Já em nota, a assessoria de imprensa da Câmara
informou que diante dos fatos noticiados que envolvem
a vida privativa do vereador
Flavio Rodrigues N. Filho, a
Câmara Municipal de Caraguatatuba aguardará o desenrolar das apurações e que irá
colaborar quando solicitado

pelas autoridades policiais.
Até o presente momento, o Poder Legislativo
Municipal não foi notificado
oficialmente acerca de quaisquer circunstâncias. Ressalta
que o fato é isolado não compete a função legislativa do
parlamentar.

Das 300 doadoras cadastradas no
Banco de Leite de Caraguatatuba,
apenas 10 estão ativas

Cerca de 300 mulheres já foram cadastradas
como doadoras do Banco
de Leite Humano (BLH)
de Caraguatatuba. Hoje,
apenas 10 estão ativas. O
fato reforça a importância
de uma conscientização da
sociedade sobre a doação de
leite materno.

Doar leite materno pode salvar vidas. Com
apenas um litro do leite doado é possível sustentar até
10 recém-nascidos durante
o dia inteiro. Por isso, a doação é tão importante.

Antonio Carlos perde no Tribunal
e promete recorrer
Do Blog contra &
Verso - Jornalista
Pedro Montemor

A ação teve origem
após investigação do Ministério Público, que analisou
as prisões relacionadas ao
tráfico no litoral e chegou até
os membros da organização.
A denúncia do MP foi feita à
Justiça no último mês.
Na mesma operação
também foi preso em Campinas o “Belo” que segundo
o Ministério Público, seria
o líder do tráfico no Litoral
Norte e teria conexões com o
tráfico internacional de drogas.

agosto dede2020
08 12
de de
novembro
2018

depender do peso do prematuro, um ml já é o suficiente
para nutrí-lo cada vez que
for alimentado.

O Tribunal de Justiça se reuniu na tarde de
ontem, via Vídeo Conferência e por 7 votos a
zero, julgou improcedente
a Ação Rescisória proposta pelos Advogados do ex-Prefeito Antonio Carlos
da Silva sobre o Processo
da Nutriplus, datado de
2002 onde teve derrota
em Primeira Instância em
2011. Esta decisão pode
inviabilizar as pretensões
políticas para a sua candidatura a Prefeito nas
Eleições Municipais deste ano, marcadas para o
dia 15 de Novembro por
causa da Pandemia do Covid-19.

BLH, a quantidade exata da
necessidade vai depender
do número de internações
do período. No mês de julho foram fornecidos 14 liInaugurado em 2018 tros de leite pasteurizado à
Em resumo o fato
no município, o BLH é cre- maternidade.
que originou o processo
denciado pela Fiocruz e foi
O BLH pode arma- é o seguinte: Em 2002 o
desenvolvido para fornecer
zenar 60 litros de leite por Prefeito Antonio Carlos
leite pasteurizado aos remês. Hoje, o estoque de da Silva contratou a emcém-nascidos internados na
leite da unidade é 16,080 presa Nutriplus com disUnidade de Tratamento Inlitros, o que representa
tensivo (UTI) Neonatal da 26,8% da capacidade total. pensa de Licitação para
Casa de Saúde Stella Maris Além disso, a unidade pode a elaboração da Merene às mães com dificuldade processar 36 litros de leite da Escolar dos alunos da
na amamentação.
por mês. No entanto, com Rede Pública Municipal

A UTI Neonatal necessita, em média, de 20 a
Segundo a Fundação 35 litros de leite por mês.
Oswaldo Cruz (Fiocruz), a De acordo com a equipe de

o período de quarentena,
devido à pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), estão sendo processados cerca
de 10 litros.

entrevista garantiu que irá
recorrer, alfinetando que
se a Justiça não lhe quer
como candidato, que mostre ao público, seus amigos, filhos e netos que ele
Continuando a re- “Não Roubou ou causou
correr Antonio Carlos Prejuízo na Prefeitura de
conseguiu uma auditoria Caraguatatuba”.
gabaritada para o caso,
que constatou que houve
Imediatamente após
erro na primeira análise o resultado da sessão um
que culminou com a sua grande número de mencondenação. Nesta peri- sagens nas Redes Sociais
tagem constatou-se erro foi postado, garantindo
e a inversão das informa- que o jogo ainda não terções, ou seja, na verdade minou, que a Justiça será
não houve danos ao Erário feita e que recursos serão
Público, mas sim lucro. apresentados até o prazo
Como a inelegibilidade se limite pelo TRE. Ressalmantinha, havia a neces- ta que são mentirosas as
sidade de reverter o fato alegações de que não será
perante a Justiça Eleitoral.
candidato e que há provas
a favor do ex-Prefeito.
Uma Ação RescisóEm momento algum foi
ria foi elaborada e encacomentado se haveria um
minhada para o devido renome para substituir Anparo da sentença, porém,
tonio Carlos caso não posmesmo com Jurisprudênsa se candidatar, mesmo
cia favorável ao revercom Nemes divulgando o
so, os Desembargadores
decidiram manter a deci- filho Matheus Veneziani
são tomada em Primeira como candidato a Prefeito
Instância em 2011 e por com o Vereador Aurimar
sete a zero consideraram Mansano como vice.
O Prefeito recorreu mas o
caso chegou ao Tribunal
de Justiça, que o considerou inelegível por oito
anos.

Improcedente a ação proposta. A partir da decisão
acompanhada por várias
pessoas através das Redes
Sociais, o clima político
na cidade transformou-se
num imenso caldeirão,
com o surgimento de Nede Educação. O caso aca- mes, especulações e conbou no Fórum Local, que jecturas das mais variadas.
registrou superfaturamenO ex-Prefeito falou
to e prejuízo ao Erário
com
a
TV Band Vale e na
Público apenas em 2011.

O recurso deve ser
feito ao STJ – Superior
Tribunal de Justiça – ou o
TRE – Tribunal Regional
Eleitoral – com Jurisprudência favorável ao ex-Prefeito que não foi seguida pelos Magistrados.
Os advogados dizem que
nesta hora deve-se separar
a parte Jurídica da parte
Política.
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Empresários e forças policiais de
Ubatuba discutem instalação de
base na região Central

Na terça-feira, 04/
08, os comandantes da
Polícia Militar, capitão
Aquino, e da Guarda Civil Municipal de Ubatuba,
Inspetor Almir Rogério
Feliciano de Moura, se
reuniram com representantes dos empresários da
região central e de outros
setores da Prefeitura de
Ubatuba para discutirem
a instalação de uma base
de apoio, que reunirá todas as forças de segurança
presentes na cidade (além
da PM e GCM, Polícias
Rodoviárias Federal e Estadual).

Essa foi uma solicitação
dos empresários da região
central, preocupados com
a segurança da região, visando finalizar as obras
A ideia é que seja antes da próxima tempofeita uma ampliação da rada.
atual base da PM no cal“Por meio dessa
çadão, com a cessão de
direito de uso da área ação, estamos prevendo
pela municipalidade; os maior atendimento ao púempresários contribuirão blico e junto ao emprecom a construção do local. sariado, fiscalização do

- 07 -

comércio e fortalecimento
do patrulhamento ostensivo. Já temos um projeto e,
agora, iremos agilizar para
que a central fique pronta
o mais rápido possível”,
explicou o secretário de
Habitação, Carlos Peixoto
Jr, que acompanhou a reunião representando a equipe de arquitetos efetivos
da Prefeitura, que desenvolveu os projetos.

Região Sul de Ubatuba
recebe castramóvel

Pessoas que tenham
cães ou gatos a castrar e que
moram em bairros entre a Enseada e a divisa entre Ubatuba
e Caraguatatuba podem ligar
desde já para a Vigilância em
Saúde para agendar a cirurgia.
A previsão é de que o veículo
fique até novembro na região.
O telefone da Vigilância em Saúde é (12) 38326810 e o atendimento ao
público é feito de segunda a
sexta-feira, das 9 às 15 horas.
Tenha em mãos RG e CPF do
tutor do animal, número do
telefone e endereço completo.
O órgão conta também com a
parceria de uma ONG local da
Maranduba no cadastramento
de animais.
Mas atenção: é preciso
levar o animal a ser castrado
até o castramóvel, que está
instalado na Administração
Regional Sul, na rua Oscar
Rossin, n. 10, na Maranduba.
A Vigilância em Saúde
ressalta que o trabalho feito
é gratuito, nenhuma taxa ou

contribuição é exigida dos munícipes já
que se trata de uma
política pública que
visa a prevenção em
saúde. Desde janeiro de 2020, já foram
castrados 629 animais até o momento. Desde março até
o final de maio, o programa
ficou suspenso por conta da
Covid-19 e foi retomado em
junho.
As atividades de castração têm o objetivo de
controlar zoonoses como a
leishmaniose visceral, a esporeotricose e a raiva humana.
Atualmente, o Programa de
Castrações da Prefeitura de
Ubatuba é realizado em duas
frentes: por meio de clínicas
cadastradas e pelo castramóvel, que atendem também animais do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) em alguns
casos.
Os investimentos no
programa de castração in-

cluem, além do pagamento às
clínicas feito por animal castrado, a remuneração de toda
a equipe do CCZ, que inclui
profissionais de Veterinária
concursados e contratados,
tratadores, funcionários de
limpeza e vigilância, motorista, fiscais, auxiliar administrativo, manutenção do espaço
e de equipamentos como freezer, despesas com energia,
água, telefone, carro de apoio
além de todos os insumos utilizados (anestesia, fios e EPIs
– equipamentos de proteção
individual, medicamentos).
No total, são mais de meio milhão de reais investidos anualmente nessas ações.

12 de agosto de 2020

Inpe mantém sistema de alerta de raios
em Caraguatatuba até o próximo verão

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de Cachoeira Paulista, no Vale do
Paraíba, informou que o
equipamento que identifica a formação de raios
em Caraguatatuba até 15
minutos antes de ele cair
vai ficar na cidade até o
próximo verão. O aparelho está instalado em uma
área da Polícia Ambiental,
a cerca de 700 metros da
praia Martim de Sá, na região central, mas seu raio
de atuação é em torno de
20 quilômetros de diâmetro.
A confirmação é do
professor e coordenador
da pesquisa, Dr. Flávio
de Carvalho Magina, do
Centro de Ciência do Sistema Terrestre e Grupo de
Eletricidade Atmosférica,
ligado ao Inpe.
De acordo com ele,
devido à pandemia do
novo coronavírus (Covid-19), não foi possível
retirar o equipamento e
a decisão dos órgãos envolvidos, como Inpe e
Defesa Civil do Estado,
foi por mantê-lo em operação, com monitoramento remoto, até o próximo
verão. “Os alertas continuam sendo emitidos também, basta existir alguma
atividade elétrica capaz de
ser detectada pelos sensores”, explica.

Segundo ele, a rede
de sensores do Litoral
Paulista se mostrou eficaz
no alerta de possibilidade de ocorrência de raios
através do SMS 40199 da
Defesa Civil, visto não ter
sido registrada nenhuma
ocorrência de fatalidade
com raios nas praias onde
esses sensores operaram
no último período de verão (2019-2020).

ca atmosférica classificados como Moderada, Alta
e Muito Alta.
Entre o envio da
mensagem do sensor ao
disparado pela Defesa Civil, o coordenador da pesquisa calcula um tempo
estimado de três minutos.
“Tempo suficiente para
que as pessoas encontrem
abrigos e se protejam contra uma descarga”, explica.
O experimento é
considerado inédito no
Litoral Paulista e a importância desse instrumento
em área litorânea é porque
a densidade de raios no litoral, apesar de ser menor
(5 descargas por km² ao
ano) do que no interior
(10 ou mais descargas por
km² ao ano) é mais letal
porque as pessoas estão
mais expostas na praia.

Ainda
conforme
ele, “além dos alertas dos
sensores do Inpe disseminados pela Defesa Civil, a informação e conscientização das pessoas,
também contribuem para
a ausência de acidentes
com raios, sobre o perigo
gerado por eles nas praias,
o que deve ser creditado
ao trabalho educativo e
preventivo das Defesa Civil e das mídias jornalísticas comprometidas com
a informação de utilidade
Além de Caraguapública”.
tatuba, foram colocados
equipamentos em UbaFuncionamento
tuba (Praia Grande), São
Sebastião
(Maresias),
Qualquer possibili- Guarujá (Baixada Santisdade de formação de raios ta) e Praia Grande (Litoral
captada pelo equipamento Sul).
é enviada para o Centro
de Pesquisa e comando
O instrumento tamda Defesa Civil do Estado bém é composto por pluque envia mensagens, via viômetro que faz a meSMS, à população cadas- dição do índice de chuva
trada conforme o Código que cai na região onde esde Endereçamento Postal tiver instalado e envia os
(CEP), com base em três dados diariamente, às 6h,
níveis de atividade elétri- para o Inpe.
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Arthur Carlota completou 4 anos
de alegria neste último sábado
8 de agosto. Seus papais, a
jornalista e empreendedora
Bruna Briti e o corretor de
imóveis Raphael Carlota, e a irmã
Bella reuniram só os primos e
irmãos da Bruna (os advogados
Rodrigo César e João Paulo
Guimarães e família) pra cantar o
parabéns que também foi online.
Os vovós maternos Lurdinha e
Paulinho vibraram.....
Nosso incrível Hulk comemorou
mais um niver.
Parabéns
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Prefeitura entrega restauro da Capela
Bom Senhor Jesus na Enseada

Integrando a série de
aberturas oficiais, seguindo
os protocolos de higiene e
distanciamento social, devido à pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), a
Prefeitura de São Sebastião,
por meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (FUNDASS)
vai reinaugurar a Capela
Bom Senhor Jesus, dia (12),
quarta-feira, às 19h, no bairro Enseada, na Costa Norte
do município.
De acordo com a
FUNDASS, o museu (antiga
capela), integra a Rede Municipal de Museus, cujo objetivo é valorizar e difundir
a cultura e história do povo
caiçara. A área de 200 metros quadrados, no entorno,
também foi revitalizada e
pavimentada. Foram investidos mais de R$ 30 mil,

em substituição de madeiramento, telhas, forro, esquadrias, reforma de banheiros,
alvenaria, elétrica interna e
externa, pintura geral, entre
outros reparos e restauros.
A Capela Bom Senhor Jesus, assim como
outras 12 capelas do município, é protegida pela Lei
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A Prefeitura de São
Sebastião encaminhou à
Câmara Municipal, no último dia 6 de julho, projeto de
lei que trata da autorização
para o adiamento das parcelas dos refinanciamentos
de dívidas municipais, bem
como a suspensão temporária do pagamento da contribuição patronal, correspondentes aos meses de março
a dezembro de 2020, junto
ao São Sebastião PREV,
instituto responsável pela
administração do Regime
Próprio de Previdência Social do município.

A proposta não envolve a suspensão de contribuições previdenciárias
descontadas dos servidores, e tem como base a Lei
Complementar
Federal
173/2020, que estabelece
o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus, criada com o objetivo de reduzir o impacto
econômico da pandemia

Espaços de cultura e lazer de São
Sebastião recebem melhorias e reformas

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural
Deodato Sant’Anna (FUNDASS), desde o começo desta gestão, vem trabalhando
para aprimorar as instalações
municipais dedicadas à cultura e ao lazer.

Durante esse momento de isolamento social
devido à Covid-19, algumas
obras foram concluídas para
que a cidade esteja pronta para receber os cidadãos
Municipal nº 943/1994 e quando essa pandemia pas- ção de ares-condicionados;
construção de cozinha, bafica na Rodovia Dr. Manoel sar.
nheiros com acessibilidade
Hipólito do Rego, 5.298, na
e cafeteria; cobertura exterO
Teatro
Municipal,
Praia da Enseada. As visitas
na em pergolado de vidro e
no
Centro,
foi
revitalizado
serão monitoras, limitadas
após 18 anos de sua inaugu- madeira; mobiliários novos;
e com agendamento prévio,
ração. Contou com trocas de espaço dedicado a ambiente
em razão a pandemia. Mais cadeiras, poltronas, cortinas, lúdico infantil e de leitura. O
informações pelos números: iluminação cênica, ar-condi- investimento foi de aproxi(12) 3892-2815, ou (12) cionado e substituição de ca- madamente R$ 770 mil. Hoje
3892-2386.
beamentos e fiação elétrica. o espaço tem a capacidade de
O investimento de aproxima- abrigar mais de 28 mil livros
damente R$ 1,4 milhão vai e atender 1.500 leitores.
proporcionar mais conforto
Já o Centro Comue segurança aos espetáculos.
nitário e Polo Cultural, loTambém no Centro, a calizado na Topolândia, foi
Biblioteca e Videoteca Mu- totalmente revitalizado e
nicipal passaram por grandes entregue à comunidade. A
mudanças. Além de a sede instalação passou por troca
ter mudado de local, o prédio do piso interior e dos espeteve reformas como: instala- lhos da sala de dança; revi-

Covid-19: Lei Federal permite
suspensão temporária de contribuição
patronal ao São Sebastião PREV

de Covid-19, e se faz ne- 2021 ou parcelados até essa
cessária em decorrência da data, para pagamento no
forte queda de arrecadação prazo máximo de 60 meses.
e aumento de despesas dos
Diante deste cenário
estados e municípios.
de incertezas, o governo
No entanto, a sus- municipal não tem medido
pensão não afasta a res- esforços para adotar mediponsabilidade do governo das imediatas para enfrenmunicipal pelo pagamento tar a crise de saúde pública
dos benefícios previdenciá- e financeira causada pelo
rios devidos aos servidores, novo coronavírus, em consonância com resoluções
caso ocorra insuficiência
já estabelecidas por outras
financeira, uma vez que os
esferas de governo, na persvalores suspensos deverão
pectiva de manter e ampliar
ser pagos ao São Sebastião a capacidade dos serviços
PREV até 31 de janeiro de de saúde da cidade.

12 de agosto de 2020

talização da copa e da sala de
atendimento; instalação de
forro; colocação de piso flutuante; substituição do piso
de madeira da sala de capoeira e de toda a fiação elétrica; e ampliação de salas, que
passam a ser no total de sete
cômodos. Toda a reforma foi
pensada em possibilitar um
maior atendimento a seus
alunos.
A FUNDASS (Fundação Educacional e Cultural Deodato Sant’Anna), no
Centro Histórico, ganhou recentemente uma sede administrativa própria. O espaço,
que possui 552m², conta com
10 salas computadorizadas e
climatizadas, além de uma
área para ateliê. A reformulação e a organização do local
foram feitas pelos próprios
funcionários da Fundação,
gerando assim economia
para os cofres públicos do
município.
A atual gestão preza
pela cultura e lazer do sebastianense, ao investir em
instalações que contribuam
para o bem-estar, incentivam
a educação e promovam a
história local.

Noroeste News

- 10 -

12 de agosto de 2020

Noroeste
Noroeste
News
NoroesteNews
News

HUMOR

22de
deagosto
abril de
12
de2020
2020

- 08
- 11
- -

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

98128-7496

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Sua ambição e a vontade de brilhar vão motivá-la nesta semana. O astral é dos mais promissores na paixão.
Curta! Nº da Sorte 03.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“100 MIL MORTOS
E DAI?”

Seu jeito de se expressar está mais criativo. Mas
uma sensação de perda pode abalar a área sentimental. Nº
da Sorte 12.

3883-3433
98128-7496

Gêmeos - 21/05 à 20/06
É tempo de encarar os problemas de frente. Na
área sentimental, o clima é de grande paixão. Curta cada
momento! Nº da Sorte 50.

Câncer - 21/06 à 21/07
Ficar sozinha nesta semana? Nem pensar! Se já
namora, fique esperta para não deixar a mesmice prejudicar
o romance. Nº da Sorte 09.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

O desejo de ser mais independente pode falar
mais alto. Há chance de se meter em aventuras na paixão.
Nº da Sorte 04.

Virgem - 23/08 à 22/09

Você estará mais criativa e com maior clareza
de ideias. O pessoal de casa poderá reclamar do seu
distanciamento. Nº 11.

98128-7496

Libra - 23/09 à 22/10

No romance, você terá o apoio e a segurança
que sempre quis. A atracação física será marcante na hora
da paquera. Nº da Sorte 01.

Escorpião-23/10 à 21/11

Excelente astral para viajar ou pegar firme nos
estudos. Nas coisas do coração, a distância será o seu maior
obstáculo. Nº da Sorte 02.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

A sua simpatia e o seu poder de comunicação
estarão acentuados. Na paixão, aguarde boas notícias. Nº
06.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Tente ser menos crítica com as pessoas ou
poderá criar inimizades. Um romance secreto não está
descartado. Nº da Sorte 63.

98128-7496

Aquário-21/01 à 19/02

Você estará mais cautelosa e conservadora. Na
paquera ou no namoro, o seu sucesso será absoluto. Nº da
Sorte 17.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

Alguém que está longe dos olhos e perto do coração poderá despertar saudades. Tente vencer a distância!
Nº da Sorte 16.
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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
Jd Terralão
Joamar
Jd Rio Santos

9
1
6
2
3
62
3
9
8
11
9
20
17
41
21
2
1
11
1
56
6
20
59
2
23
28
24
3
7
3
1
4
5
13
6
2
2
8

JJd 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

5
2
2
3
1
44
39
49
9
34
21
62
43
24
15
2
1
45
40
10
8
1
8
44
37
10
12
45
55
1
2
3
3
4
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Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo
de Usucapião nº 1000282-61.2020.8.26.0247, da Vara única de Ilhabela, requerido por Gizelle Graciena Coutinho Mazetto.
O MM.JUIZ de Direito da Vara única de ILHABELA, Dr. Vitor Hugo
Aquino de Oliveira, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usucapião, visando o imóvel designado como: O lote de terreno número 14
(catorze) da quadra 24 (vinte e quatro), do loteamento “Balneário Barra
Velha”, inscrito sob nº 50 e 55, (Lº 8-B fls, 143) localizado no Bairro da
Barra Velha, do município de Ilhabela, desta comarca de São Sebastião, medindo 15,00. (quinze metros) de frente para a rua; 15 (quinze)
m 15m00 m. (quinze metros) nos fundos onde confronta-se com a Chácara nº 01; 30,00 m. (trinta) da frente aos fundos em ambos os lados,
confrontando-se do lado direito de quem da rua olha para o terreno
com o lote 13; do lado esquerdo com o lote 15, encerrando uma área
total de 450,00 m²;TRANSCRIÇÃO Nº 15.326m objeto da matrícula
4.448 ficha 01, do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião.
Alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expedindo-se o presente edital para citação dos interessados, para
que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias para
contestar a ação, sendo o presente edital afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ilhabela 28 de
julho de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1001733-33.2019.8.26.0126O
(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 a(o) SOCIEDADE COMERCIAL PORTO
NOVO LTDA, réu ausente, que Suzana Ferreira do Nascimento Mendes
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de propriedade
de um imóvel com área de 263,80m², situado na Travessa Rosa Paes,
s/n. Bairro Barranco Alto, nesta cidade e comarca. Sustenta que o imóvel
pertencia a seu avô desde 04/01/1976, com seu falecimento o imóvel foi
herdado pelo seu pai e seu tio. Depois do falecimento de seu pai, a área foi
dividida entre seus irmãos, em diversos lotes. Alega 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 30 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 10 de agosto de 2020.
Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo de
Usucapião nº 1004492-67.2019.8.26.0126, da 3ª Vara Civil da Comarca de
Caraguatatuba, requerido por Joaquim Ferreira de Jesus.
O MM.JUIZ de Direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Caraguatatuba , Dr.
Gilberto Alaby Soubihe Filho, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usucapião,
visando o imóvel designado como:
Inicia-se o presente memorial, no ponto 1, cravado de frente para a Rua
Izaira Agostinho da Silva, distante 54,00m do ponto de intersecção (P.I.),
formado pelos alinhamentos da Rua Izaira Agostinho da Silva e Rua Walter
Santana, caracterizado pelas coordenadas georreferenciadas ao sistema
U.T.M. (Datum Sirgas 2000), N: 7.382.927,937 e E: 454.826,311; do ponto
1 segue numa linha reta de 30,00m, com azimute de 168º43’33”, confrontando com o Lote 34 da Quadra 27, ID: 09.759.035, até atingir o ponto
2; deste ponto deflete à direita , e segue numa linha reta de 12,00m, com
azimute de 260°35’51”, confrontando com o Lote 04 da Quadra 27, ID:
09.759.004, até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita, e segue
numa linha reta de 30,00m, com azimute de 348º43’33”, confrontando
com o Lote 32 da Quadra 27, ID: 09.759.033, até atingir o ponto 4; deste
ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 12,00m, com azimute
de 80°35’51”, confrontando com a Rua Izaira Agostinho da Silva, até
atingir o ponto 1; início da presente descrição, perfazendo uma área total
de 360,00m²., caracterizado lote 33 da quadra 27 do loteamento Pontal
de Santa Marina, objeto da matricula 29.158, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Caraguatatuba.
Alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expedindo-se o presente edital para citação dos interessados, para que
no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias para contestar a
ação, sendo o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba 06 de agosto de
2020.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1006960-72.2017.8.26.0126O(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 a(o) Nome da Parte Terceira Selecionada \<\< Informação indisponível \>\>, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Reginaldo de Siqueira Porto ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando LOTE nº 28, da Quadra L, no bairro Massaguaçu, Caraguatatuba/SP., cadastrado no R.I sob a matrícula nº
35.662, junto a Prefeitura de Caraguatatuba sob nº 08.076.028. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto P1, cravado na divisa do
imóvel cadastrado sob nº 08.076.027, em frente à Rua Cesar Corrêa
Amarantes, distante 127,70m do ponto de intersecção formado pelo
alinhamento da Rua Cesar Corrêa Amarantes com a Rua Professora
Antônia Carlota Gomes, estando o ponto P1 inserido nas coordenadas referidas ao sistema UTM( universal transversa de mercator)
N7391244.817 e E:465506.452; dai segue com os seguintes azimutes e distâncias: do ponto P1 ao ponto P2, 319º08’28” e 10,00m;
do ponto P2 ao ponto P3, 49º08’28” e 30,00m; do ponto P3 ao ponto
P4, 139º08’28”e 10,00 m; do ponto P1, 229º08’28”e 30,00m, encerrando uma área total de 300 m2., 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 30 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 23 de outubro de 2019.
MINUTA EDITAL USUCAPIÃO LENILSON
O DOUTOR ANDREQUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE
DIREITO DA 1ª VARA DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI,
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação
de USUCAPIÃO movida por PAULA MACHADO KINKER e ANA
TERRA DONNANTUONI RONDINO para constatarem a presente
ação de usucapião processo 1001285.98.2020.8.26.0587 e para que
chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue
ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de
15 dias, para que apresentem contestação, sob pena de confissão e
revelia, do imóvel abaixo descrito: ‘’ : “Um terreno situado na Praia de
Boiçucanga- São Sebastião, medindo nove (9,00) metros de frente
para a servidão da passagem da Travessa Bruno Scarpa, por vinte
e três (23:00) metros da frente aos fundos de ambos os lados, sendo
que do lado direito confronta com Elenildo Tavares da Silva, do lado
esquerdo com José Alves dos Santos e nos fundos com a Sabesp,
encerrando ai uma área total de 206,84 mts2 ( duzentos e seis metros e oitenta e quatro centímetros quadrados).

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 conALUGA-SE sala no tra oferta (12) 99660-2700
Condomínio
Caraguá com Flávio
Profissional Center/ (12)
98114-0022
ALUGO Bco alto 2
dorm R$750/ Travessão 1
VENDO
Chácara dorm R$700/ 98187 -8636
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$ 60 PROCURO trabalho de
mil e 500metros R$30 mil/ vendedora/ atendente/ ou
Tratar (12) 99118-2295 c/ vaga que estiver disponívJosé
el/ (12) 99737-8723
V E N D E - S E
TRAVESSÃO SÓ
R$55 MIL / 1 DORM SLA/
CZ /WC /QTAL INACABADA TERRENO 125mts2
F. 98187- 8636

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

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

PROCURO TRAB- ALUGO NO GAIVOTAS
ALHO de faxineira em / UM QT / BANH/ SAL/
casa ou escritório / (12)
COZ/ AS / 01 VAGA /R$
99737-8723
850,00 / 99620-2122
Ponto Comercial c/
pq. coz. e banh/ ótimo p/ VENDO 1 sofá de canto
delivery ou lanchonete/ cinza escuro de tecido
exc. localiz. (12) 99788valor R$200,00 / Tratar
5442/ 3600-7884 creci
telefone 98230-0553
208279F

VD ótimo lote Golfinho, 330mts², próx.
Colégio
Adventista/
Padaria/ Mercadinho/
Academia/ etc. dctos
100%/ 110mil/ 996229797 Zap

Ótima oport. de investimento! Kitnet c/1
dor/ peq. coz/ banh/ gar
descob/ espaço amplo
p/ área gourmet/ (12)
99788-5442/ 3600-7884
creci 208279F
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T R A V E S S Ã O PROCURO trabalR$90MIL/ 2 dorm/ sla/ ho de faxineira em casa
coz/ wc/ gar/ px praça/ e escritório/ 98230-0553
fone: ZAP 98187 8636
VD casa 2 dorm/ Indaia de Cima/ 100mts
do Bradesco e Nikeypar/
dctos ok/ financia/ R$
260 mil/ 99622-9797 Zap

Terreno Aclive! 520m
aceita carro c/parte de
pagto/ escr. def/ (12)
99788-5442/ 3600-7884
creci 208279F

VENDO
Chácara
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$ 60
mil e 500metros R$30 mil/
Tratar (12) 99118-2295 c/
José
LOTE RIO MARINAS R$50MIL 360m²
escritura definitiva/ ótimo
local/ fone: ZAP 98187
8636

TROCO ou VENDO
chácara no Pouso Altinho,
casa c/ 3 cômodos, coz.,
c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar formado / R$ 60mil / 996185124 c/ Maria

PROCURO trabalho
de vendedora/ atendente/
ou vaga que estiver disponível/ (12) 99737-8723

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

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

PARA

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

NOROESTE NEWS é uma publicação semanal do Instituto Cesar Informática Ltda - ME - CNPJ 07.255.117/0001-65 - End.: Rua Guarulhos nº 157 sala 4 - Centro Caraguatatuba - CEP: 11660-070
Jornalista Responsável Cesar Vieira Bisetto - MTB 33.832 - Fone: (12) 98114-0022 - Diretora Comercial Marly Gomes Bisetto - Fone: (12) 98121-4017 - Sócia Diretora Maria de Fátima
Marques Souza - fones : (12) 98128-7496 - 99736-3628

ATENÇÃO Os artigos publicados neste jornal são de inteira responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do editor.
Qualquer reprodução só será permitida desde que citada a fonte.

Noroeste
Caraguatatuba, 12 de agosto de 2020 E-mail editor@noroestenews.com.br

Restaurante

N

ews

AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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