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PF cumpre mandados
contra suspeitos de corrupção
na Transpetro
Antes das convenções
começa a mudança no quadro
político de Caraguá
Prouni: estudantes tem
até amanhã para participar
da lista de espera
Brasil começa
planejamento para a Década
da Ciência Oceânica
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FRÁGIL DEMOCRACIA
Quem assistiu a “Ópera dos
Três Vinténs”, de Bertold Brecht e
Kurt Weill, pode traçar um paralelo
da “República de Weimar”, na Alemanha dos anos 1920, com a atual
democracia brasileira. Ambas frágeis
e dominadas por grupos rebeldes. Na
Alemanha havia os monarquistas, os
nacionalistas, os comunistas, os democratas e os oportunistas de plantão que, aproveitando a efervescência
causada pelos demais, corrompiam
o país que contrastava a miséria de
muitos com a riqueza de poucos.

O novo “salvador da Pátria” usa
slogans semelhantes aos do Nazismo:
Deutschland über alles, (“Alemanha
acima de tudo”). Ou ainda, como disse Adolf Hitler no livro Minha Luta:
“O que a maioria quer é a vitória dos
mais fortes e o aniquilamento ou a
captação incondicional dos mais fracos”, que Bolsonaro repete: “Vamos
fazer o Brasil para as maiorias; as minorias têm que se curvar às maiorias.
As leis devem existir para defender
as maiorias; as minorias se adequam
ou simplesmente desaparecem…”.

No Brasil temos, há décadas,
uma sociedade que se frustra eleições
após eleições. Nada pior que desesperança para dar espaço aos radicais,
de qualquer ideologia, como também
aos oportunistas. Desde a República, faz 130 anos, ironicamente o que
menos tivemos foram governantes
republicanos. Decepções com “salvadores da Pátria” foram sucessivas:
Getúlio; Jânio; Collor; Lula.

Não podemos deixar o Brasil
cair no obscuro radicalismo, seja de
qual ideologia for. O presidente parece buscar saída honrosa para se livrar
de um desafio para o qual descobriu
não estar preparado. Faz oposição a
si mesmo, busca ser vítima de impeachment para deixar o poder como
“herói”. Quem sabe tenha plano para
ser o “Jânio que deu certo”? Sair para
voltar nos braços do povo, realizar o
sonho de ser “dono” do País. Governar sem os demais poderes que não
respeita, pois apoia manifestações
contra eles ao arrepio da Constituição.

Quanta esperança frustrada.
Reformas sempre prometidas foram
sempre postergadas. Quantas justas
expectativas jamais aconteceram de
modo pleno. O que tivemos? CorNo Brasil, as consequências da
rupção, desmando, fisiologismo, insegurança política e social. Muitos Covid-19 somam-se às crises polítiproblemas que impediram o desen- ca e econômica em um país dividido: os contra, os a favor e os oporvolvimento.
tunistas. Exatamente como na frágil
Jair Bolsonaro foi a mais re- democracia alemã da República de
cente esperança para gerações de Weimar que, registra a História, não
brasileiros que desconhecem a ple- acabou bem. Queremos um País com
na democracia. Porque quando fal- paz, união, respeito e trabalho. Como
tam direitos básicos, mesmo com disse o saudoso publicitário, Carlito
liberdade, inexiste legítimo estado Maia: “Nós não precisamos de muidemocrático. Impedir corrupção, em- tas coisas, só uns dos outros. Acorbora relevante, não é o único dever dem e progresso!”
do presidente, mesmo que seus antecessores não o tenham cumprido. E *Ricardo Viveiros, jornalista e
demais compromissos? Cultura, por escritor, é autor, entre outros,
exemplo, ainda não mereceu deste dos livros: “A vila que descogoverno o cuidado que exige como briu o Brasil”, “Justiça seja feita”, “Educação S/A”.
garantia de liberdade e progresso.
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Caixa paga auxílio emergencial
para 5,9 milhões de beneficiários

Desse total, 1,9 milhão são beneficiários do Bolsa Família
A Caixa credita hoje
(19) auxílio emergencial
para cerca de 5,9 milhões
de beneficiários. São 3,9
milhões de pessoas nascidas
em outubro que já tinham
a programação de receber
nesta data. Mais 96 mil são
novos beneficiários ou pessoas que tiveram o cadastro
reavaliado pelo governo. Há
ainda o pagamento para 1,9
milhão de beneficiários do
Bolsa Família.
O auxílio, com parcelas de R$ 600 (R$ 1,2
mil para mães solteiras), foi
criado para reduzir os efeitos
da crise econômica causada
pela pandemia da covid-19.
Até o dia 18 de agosto, a
Caixa pagou R$ 161 bilhões
para 66,4 milhões de beneficiários. Foram R$ 73,1 bilhões a 36,7 milhões de trabalhadores informais, que se
cadastraram pelo aplicativo
ou pelo site do auxílio emergencial. Os 19,2 milhões de
beneficiários do Bolsa Família receberam R$ 62,2 bilhões, e 10,5 milhões de inscritos no Cadastro Único de
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
receberam R$ 25,7 bilhões.
Crédito na poupança
social
A Caixa tem disponibilizado o auxílio para aqueles que estão no CadÚnico
ou se cadastraram pelo site
ou aplicativo em uma poupança digital. Essa poupança
é acessível pelo aplicativo

Caixa Tem, por meio do qual
é possível fazer compras
online em estabelecimentos
autorizados e pagar boletos.
O saque em dinheiro
do benefício, em uma agência do banco, é autorizado
posteriormente, conforme
calendário definido pelo governo, considerando o mês
de nascimento do beneficiário. As transferências para
outros bancos ou para contas
na própria Caixa seguem o
mesmo calendário de saque.
Nesse caso, os recursos são
transferidos automaticamente para as contas indicadas
pelo beneficiário.
Ciclo 1
O crédito para os
beneficiários nascidos em
outubro faz parte do Ciclo
1 de pagamentos do auxílio
emergencial. Os saques e
transferências estarão liberados no dia 12 de setembro.
No ciclo 1, o crédito na poupança social da
Caixa está agendado para o
período de 22 de julho a 26
de agosto, conforme o mês
de nascimento. Os saques e
transferências estão sendo
feitos de 25 de julho a 17 de
setembro.
Novos elegíveis
O calendário de pagamento para os beneficiários
que tiveram o pedido de auxílio emergencial reavaliado
ou são novos elegíveis foi

publicado no Diário Oficial
da União no dia 3 deste mês.
Segundo a Caixa, nesse calendário, aprovado pelo governo, foram incluídos 805
mil novos beneficiários que
recebem a parcela 1. Além
dessas pessoas, 345 mil tiveram o cadastro reavaliado e
receberão as parcelas 3 e 4
do auxílio.
Hoje será feito o depósito na poupança social
para 96 mil beneficiários
nascidos em outubro. Os saques e as transferências poderão ser feitos no dia 12 de
setembro.
Bolsa Família
A Caixa Econômica
Federal iniciou ontem (18) o
pagamento da quinta e última parcela do auxílio emergencial para beneficiários do
programa Bolsa Família.
O pagamento para
esse público é feito conforme o calendário usual do
programa Bolsa Família. Os
primeiros a receber foram os
beneficiários com NIS final
1. Hoje (19), é a vez daqueles com NIS final 2, nesta
quinta-feira (20), NIS final
3, e assim por diante, com
exceção do final de semana
quando não há pagamentos,
até o dia 31 de agosto, quando será liberado o saque para
os beneficiários com NIS final 0. Serão 1,9 milhão de
beneficiários por dia.
*Agência Brasil

Comunicado Noroeste News
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Oito postos do Poupatempo retomam
hoje as atividades em São Paulo
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Para ser atendido é preciso fazer agendamento pelo portal

Retomam as atividades hoje (19) oito postos do
Poupatempo no estado de
São Paulo. O serviço que
permite acesso a uma série
de documentos como carteira
de identidade e de motorista.
Para ser atendido, é preciso
fazer o agendamento de horário pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br .
dimento presencial, como
expedição de carteira de
identidade e primeira via da
carteira de motorista. Os demais serviços ainda seguem
se forma remota. O Poupatempo também incorporou
todos os atendimentos do
Detran-SP.

gradativamente apenas nas
cidades que estiverem nas
fases amarela e laranja do
plano estadual de flexibilização gradual da quarentena
contra o novo coronavírus.
Os postos podem receber no
máximo 30% da capacidade
de atendimento.
O Poupatempo de
Caraguatatuba reabre dia 26
O atendimento pre- e agendamentos iniciam um
A prioridade é para
os serviços que exigem aten- sencial deve ser retomado dia antes.

A partir da reabertura, já passam a funcionar no
novo sistema as unidades da
Sé e Itaquera, na capital paulista; São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes,
na Grande São Paulo; Santos, Guarujá, no litoral; e
Bauru, no interior.

Prouni: estudantes tem até amanhã
para participar da lista de espera
Termina amanhã (20)
o prazo para a inscrição na
lista de espera do Programa
Universidade para Todos
(Prouni) para o 2º semestre
deste ano. Os estudantes que
não foram pré-selecionados
em nenhuma das duas chamadas regulares poderão
manifestar o interesse em
participar dessa última etapa
de seleção.
A inscrição pode ser
feita pela página do Prouni e
o resultado será divulgado na
próxima segunda-feira (24).
De acordo com o Ministério da Educação, a lista de
espera será única para cada
curso e turno, de cada local
de oferta, ou seja, não haverá classificação por modalidade, como por cotas, por
exemplo.
Pode participar da
lista de espera, para o curso
correspondente à primeira
opção na inscrição, o candidato que não tenha sido pré-selecionado em nenhuma
das chamadas regulares ou
tenha sido pré-selecionado
para a sua segunda opção

de curso, mas por motivo de
não formação de turma, tenha sido reprovado.
Já para participar da
lista de espera para o curso
correspondente à segunda
opção na inscrição, os critérios são os seguintes: que o
candidato não tenha sido pré-selecionado em nenhuma
das chamadas regulares; nas
hipóteses de não ter ocorrido
formação de turma na primeira opção de curso, ou de
não haver bolsas disponíveis
na primeira opção de curso;
e, ainda, na situação de ter
sido pré-selecionado para a
primeira opção de curso, mas
que por motivo de não formação de turma tenha sido
reprovado.
Os estudantes da lista
de espera que forem pré-selecionados para receber a bolsa
devem comparecer às instituições de ensino até o dia
28 e entregar os documentos
que comprovem as informações prestadas no momento
da inscrição. Quem perder o
prazo ou não comprovar os
dados será desclassificado.

Prouni
O Prouni é o programa do governo federal que
oferece bolsas de estudo,
integrais e parciais (50%),
em instituições particulares
de educação superior. Nesta
edição, 440,6 mil estudantes
inscritos disputaram 167,7
mil bolsas em 1.061 instituições.
Para concorrer às
bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda
familiar bruta mensal, por
pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais
(50%), a renda familiar bruta
mensal deve ser de até três
salários mínimos por pessoa.
Podem participar estudantes brasileiros que não
possuam diploma de curso
superior e que tenham participado do Exame Nacional
do Ensino Médio mais recente e obtido, no mínimo,
450 pontos de média das notas. Além disso, o candidato
não pode ter tirado zero na
redação.

*Agência Brasil
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PF cumpre mandados contra suspeitos
de corrupção na Transpetro

Policiais federais
cumprem hoje (19) dois
mandados de prisão e seis
de busca e apreensão na
operação Navegar é Preciso, a 72ª fase da operação Lava Jato. Os alvos
são suspeitos de envolvimento com um esquema
de fraudes em licitações
e pagamento de propina a altos executivos da
Transpetro, subsidiária
da Petrobras responsável
pelo transporte de combustíveis por meio de navios e dutos.

troca de favorecimento
de sua empresa na licitação para a construção e
fornecimento de navios,
em um valor global de
Os mandados, ex- mais de R$ 857 milhões.
pedidos pela 13ª Vara
A escolha do esFederal de Curitiba, no
taleiro foi feita, segunParaná, estão sendo cumdo a PF, sem levar em
pridos em Maceió, São
consideração estudos de
Paulo e no Rio de Janeiconsultorias que apontaro.
vam que a fabricante de
navios não teria as conDe acordo com a
dições técnicas e finanPolícia Federal (PF), os
ceiras adequadas para a
crimes teriam sido pra- construção das embarcaticados em licitação e ções.
celebração de contrato
de compra e venda de
O estaleiro ainda
navios celebrados pela teria sido beneficiado
Transpetro, com um es- com sucessivas prorrotaleiro não identificado, gações nos prazos para
no âmbito do Promef, o a entrega dos navios e
programa federal para a aditivos contratuais. O
reestruturação da indús- pagamento da propina ao
tria naval brasileira.
então executivo da Transpetro foi feito, de acordo
A investigação en- com a PF, por meio de
controu indícios de que o um contrato falso de inestaleiro pagou propina a vestimento em empresa
um executivo da Transpe- estrangeira, que previa o
tro à época (também não pagamento de uma mulidentificado pela PF), em ta de R$ 28 milhões, em

caso de cancelamento
do aporte.
O contrato de falso investimento teria
sido firmado entre empresa dos executivos do
estaleiro e uma ligada ao
executivo da Transpetro.
Os pagamentos foram
feitos por meio de várias
transferências a contas
bancárias no exterior,
em uma tentativa de lavar dinheiro e ocultar
patrimônio. O prejuízo
para a Transpetro chegaria, em valores corrigidos, a R$ 611,2 milhões.
Em nota, a Transpetro informou que
“desde o princípio das
investigações, colabora
com o Ministério Público Federal e encaminha
todas as informações
pertinentes aos órgãos
competentes. A companhia reitera que é vítima
nesses processos e presta todo apoio necessário
às investigações da Operação Lava Jato”.
*Agência Brasil
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Notícias da Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Câmara aprova proposta para
utilização de energia fotovoltaica em
edificações públicas
Foi aprovado por unanimidade,
durante a 29ª sessão ordinária do ano,
realizada na noite desta terça-feira, o
projeto de lei 22/20, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de o Governo Municipal utilizar energia fotovoltaica
em suas edificações públicas.
De acordo com a propositura,
as edificações pertencentes à Administração Pública Municipal, direta
ou indireta, deverão ser equipadas
com coletores ou painéis solares para
produção de energia elétrica no prazo
máximo de 10 anos a partir da publicação da lei.
A justificativa do projeto diz
que a instalação de energia solar
fotovoltaica pode trazer benefícios
não só de economia, mas de retorno
financeiro e valorização das edificações públicas, além de poder realizar
investimentos nos diversos setores
como a saúde, educação, infraestru-

- 04 Mansano – Requer do
Executivo informações
sobre a pavimentação
das ruas do Bairro Jardim Santa Rosa.

tura e demais. A referida proposta
não visa apenas o incentivo para o
aproveitamento da energia pura, mas
principalmente a diminuição de custos públicos como um todo e, como
sugestão inicial, a implantação dessa
tecnologia poderia ser iniciada nas
escolas da rede municipal de ensino
e posteriormente nas demais edificações públicas.
Também na pauta, o projeto de
lei 19/20, que proíbe a afixação de
qualquer tipo de informativo publicitário em logradouros públicos e dá
outras providências, foi adiado por
duas sessões.

Requerimento
nº
227/20 – Ver Francisco
Carlos Marcelino – Requer do Executivo informações sobre projeto
para uso da antiga UBS
do Bairro Jetuba.

A proposta tem como objetivo
preservar o visual paisagístico na cidade. Segundo a justificativa do projeto, é comum ver propagandas particulares colocadas em local público,
através de cartazes, faixas, panfletos
ou de outras modalidades de promoção.

Requerimento
nº
228/20 – Ver Francisco
Carlos Marcelino – Requer do Executivo informações sobre reforma da
quadra esportiva no bairro Jetuba.

Requerimentos aprovados na
29ª sessão ordinária de 2020
Requerimento
nº
218/20 – Ver Elizeu Onofre da Silva – Requer do
Executivo informações
sobre a alteração de valor do ITBI realizada
por meio do Decreto nº
1.205/20.
Requerimento
nº
219/20 – Ver Elizeu Onofre da Silva – Requer do
Executivo informações
sobre os recursos destinados ao Parque Natural
Municipal do Juqueriquerê.
Requerimento

Requerimento
nº
229/20 – Ver Francisco
Carlos Marcelino – Requer do Executivo informações sobre o prolongamento da rede de
Requerimento
nº iluminação pública com
225/20 – Ver Aurimar LED no bairro do JetuMansano – Requer do ba.
Executivo informações
Requerimento
nº
sobre a pavimentação de
ruas do Bairro Golfinho. 230/20 – Ver Francisco
Carlos Marcelino – ReRequerimento
nº quer do Executivo infor226/20 – Ver Aurimar mações sobre os reparos
Mansano – Requer do e manutenção dos márExecutivo informações mores nos assentos da
Orla ao longo da Av da
sobre a pavimentação de
Praia.
ruas do Bairro Pegorelli.

220/20 – Ver Elizeu Onofre da Silva – Requer do
Executivo informações
sobre a entrega de títulos
referentes a regularização
fundiária.

do Executivo informações sobre a UBS Rio
do Ouro no que tange a
contratação de médicos
especialistas e sobre as
suas instalações.

Requerimento
nº
221/20 – Ver Evandro
do Nascimento – Requer do Executivo informações sobre o serviço
de transporte público
nos Bairros do Rio do
Ouro e Jaraguazinho.

Requerimento
nº
223/20 – Ver Evandro do
Nascimento – Requer do
Executivo informações
sobre a viabilidade de
conclusão da pavimentação da Rua Benedito
Jacinto Prado no bairro
Perequê-Mirim.

Requerimento
nº
222/20 – Ver Evandro
Requerimento
nº
nº do Nascimento – Requer 224/20 – Ver Aurimar

Requerimento
nº
231/20 – Ver José Eduardo da Silva – Requer
do Executivo informações sobre a colocação
de abrigo coberto para
passageiros de ônibus na
rua João Carlos Balio no
Bairro Travessão.
Requerimento
nº
232/20 – Ver José Eduardo da Silva – Requer do
Executivo informações
sobre recapeamento e
alinhamento dos bloque-
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tes na Rua Antonio Nardi, bairro Caputera.
Requerimento
nº
233/20 – Ver José Eduardo da Silva – Requer do
Executivo informações
sobre a instalação de iluminação pública na Av
Campos Salles.
Requerimento
nº
234/20 – Ver José Eduardo da Silva – Requer do
Executivo informações
sobre implantação de um
playground e uma academia ao ar livre no bairro
Golfinho.
Requerimento
nº
235/20 – Ver Aurimar
Mansano – Requer do
Executivo informações
sobre prolongamento da
rede de esgoto no loteamento Rio Marinas no
Morro do Algodão.
Requerimento
nº
236/20 – Ver Aurimar
Mansano – Requer do
Executivo informações
sobre implantação de um
Centro de Diagnóstico
por imagem.

Noroeste News

Brasil começa planejamento para a
Década da Ciência Oceânica
Começa hoje (19)
uma agenda de eventos em
todas as regiões do Brasil
para discutir o Plano Nacional para a Década da
Ciência Oceânica para o
Desenvolvimento Sustentável, proposta pela Organização das Nações Unidas
(ONU), que vai executar
ações a favor do ecossistema marinho-costeiro a
serem efetuadas no período dos mares.
de 2021 a 2030.
As discussões no
Até o final do ano, Brasil começaram no ano
o plano será construído de passado e agora serão feitas
forma colaborativa, con- online, com uma série de
tando com o engajamento webnários. Às 9h30 ocorde diferentes setores da re o primeiro deles, com o
sociedade. O objetivo da nome de “Onde estamos?”,
ONU é que todos os paí- no qual serão apresentados
ses se envolvam nas ações, o atual estado do Planejaconscientizando a popula- mento Global, os resultação global sobre a impor- dos do Workshop Regiotância dos oceanos e mo- nal do Atlântico Sul e o
bilizando atores públicos, panorama do mapeamento
privados e a sociedade civil de indivíduos, instituições
organizada para garantir a e informações obtidos na
saúde e a sustentabilidade etapa pré-evento. As inscri-

A Grande Novidade
é que Mateus Lima, filho de
Léo Lima, recebeu o apoio
do Partido PTC para assumir o lugar do Pai Léo Lima
como pré-candidato a concorrer na convenção do partido, a prefeito no próximo
mês.

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

ções devem ser feitas pelo
site.

Corpo de homem é
encontrado na praia em
Caraguatatuba
O corpo de um hoEm dezembro será
mem
de
cerca
de 50 anos foi
feito o segundo webinário
encontrado nas areias da Praia
nacional, “O que temos e
das Flexeiras no último sábado
para onde vamos”, que vai (15/08).
apresentar os resultados
Segundo o Gbmar
dos encontros regionais. A (Grupamento de Bombeiros
Década do Oceano preten- Marítimo) a equipe foi acionade alcançar sete resultados: da por volta das 13h, por moraoceano limpo; saudável e dores que encontraram o corpo
resiliente; previsível; segu- do pescador, que era morador
ro; sustentável e produtivo; no bairro Porto Novo, e que
transparente e acessível; e segundo parentes havia saído
conhecido e valorizado por para pescar. A Polícia Civil irá
investigar.

todos.

*Agência Brasil

Antes das convenções começa a mudança
no quadro político de Caraguá
Léo
Lima
está
fora das Eleições 2020,
por
motivos
Partidários entre o PSL e PTC.

agosto dede2020
08 19
de de
novembro
2018
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Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

PM faz apreensão de
drogas e moto de
traficante em Caraguá
No início da tarde de
domingo (16/08), uma equipe
da PM durante patrulhamento
pelo bairro Casa Branca, avistou dois indivíduos ao lado de
uma motocicleta, os quais empreenderam fuga a pé ao perceberem a presença policial.
Na fuga, os indivíduos dispensaram um capacete e
adentraram em uma mata não
sendo possível abordá-los, porém, ao averiguar o capacete,
os policiais encontraram em
seu interior uma sacola contendo 148 pedras de crack.
PM realiza mais uma
Realizada a verificaoperação conjunta em
ção na motocicleta, foi consCaraguatatuba
tatada comunicação de venda
No último final de para um indivíduo que é conhesemana entre os dias 14 e 15 cido como gerente do tráfico no
ocorreu pela quarta vez conse- bairro.
cutiva, uma operação conjunta
com órgãos do Poder MuniDupla é abordada com
cipal, com foco nas aglome- arma de fogo em Ubatuba
rações e “fluxos”, desta feita,
Na noite da última
pelo bairro Martin de Sá.
sexta-feira (14/08) uma equiNa ação, além da pe da Polícia Militar durante
abordagem a transeuntes e es- patrulhamento pelo bairro Ipitabelecimentos comerciais, a ranguinha, se deparou com um
equipe foi acionada para ver- veículo de aplicativo, com dois
ficar uma festa onde partici- passageiros que demonstraram
pavam 140 pessoas, das quais nervosismo com a presença po40 menores de idade. Três pes- licial.
soas foram presas por tráfico,
De imediato o veícue apreendidos 105 porções de lo foi abordado e durante reviscocaína, 55 de maconha e dois ta pessoal nada de ilícito foi enfrascos de lança perfume.
contrado. Porém ao realizar a

busca no veículo, foi localizada
uma arma de fogo, garrucha de
dois canos com uma munição
deflagrada calibre 32 no banco
de trás. Indagados os passageiros, um maior e o outro menor
de idade, assumiram a propriedade da arma.
Mais de 2kg de drogas
são apreendidos em
Ilhabela
Por volta das 12h da
última sexta-feira (14/08), uma
equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pelo bairro
Perequê, avistou um indivíduo
que tentou correr para a direção
contrária ao avistar a viatura,
porém foi abordado.
Em busca pessoal
com ele foi encontrado um pedaço grande de maconha e uma
pedra de crack, em entrevista
o indivíduo confirmou que trabalhava como “delivery” do
tráfico, informação já conhecida pelos policiais e, informou
ainda onde estava escondido o
restante da droga.
A equipe deslocou-se
até o referido local, caminhando 20 minutos de trilha em
meio à mata, onde encontrou
o restante da droga debaixo de
uma pedra. Foram apreendidos:
2,483 kg de maconha; 63,19 g
de cocaína; 85,13 g de crack;
01 faca cutelo; 01 celular; 01
marreta e 01 balança digital.
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Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Deise Rosa e sua sobrinha
Luiza comemoraram o
aniversário juntas com
uma festa linda
em família.
Parabéns e muitas
felicidades!
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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

Há risco de sofrer uma decepção inesperada
no amor. Não se deixe abater por críticas, intrigas ou mal-entendidos, tá? Nº da Sorte 01.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Pra que impeachment,
basta um psicotécnico!”

Evite desperdícios e fuja das tentações das
vitrines. No amor, terá plena segurança do que quer e sente.
Nº da Sorte 15.

3883-3433
98128-7496

Gêmeos - 21/05 à 20/06
A ordem da semana é se divertir. Curta a família
e os amigos. Relações desgastadas correm risco de chegar
ao fim. N° da Sorte 05.

Câncer - 21/06 à 21/07

O astral anda meio parado nos assuntos do
coração. Busque apoio com o pessoal de casa. A família
dará amparo. Nº da Sorte 16.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

Tudo que envolva criatividade e cultura será
favorecido. Na vida afetiva, é hora de fortalecer os laços
de carinho. Nº da Sorte 13.

Virgem - 23/08 à 22/09

Tudo indica que você estará mais preocupada
em agradar os outros. Porém, com o gatinho, controle a
irritação1 Nº da Sorte 06.

98128-7496

Libra - 23/09 à 22/10

Evite ficar em evidência nesta semana. Seja
discreta, mantenha sua vida amorosa em segredo e não
dê ouvido a fofocas. Nº da sorte 09.

Escorpião-23/10 à 21/11

Não leve tudo tão a sério! Faça uma forcinha
para evitar atritos com a família. Seja generosa e o garoto
vai retribuir. Nº da Sorte 12.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

Há boa chance de quebrar a distância que
existe entre você e sua alma gêmea. Afaste o desânimo e
vá em frente! Nº da Sorte 19.

Capricórnio-22/12 à 20/01
Questões de família vão fluir super-bem. A área
afetiva recebe ótimas energias: vai se aproximar mais do
menino. Nº da Sorte 31.

98128-7496

Aquário-21/01 à 19/02

Aproveite o astral para conversar e esclarecer
certas coisas. A dois, você terá a estabilidade que tanto
deseja. Nº da Sorte 56.

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

Peixes - 20/02 à 20/03
Os astros favorecem o diálogo e o bom entrosamento com seu príncipe. Esqueça o que passou e viva o
agora! Nº da Sorte 11.
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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 CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DE DIRETORIA
A AHP, Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba, com
sede na Rua Guilherme de Almeida, 885, Morro do algodão, através
de sua Diretoria, devidamente representada por seu Presidente Sr.
Thiago Franco Bueno Fabrette, CONVOCA através do presente edital,
todos os membros, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na SETUR – Secretaria de Turismo, às 16:00 horas, do dia 31
de agosto de 2020, com a seguinte ordem do dia:
1. Apresentação das chapas concorrentes;
2. Aprovação de chapas concorrentes;
3. Eleição e Posse da Diretoria.
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 16:00 hs,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação as 16:30 hs, do dia 31 de agosto de 2020 com qualquer quorum.
Caraguatatuba, 18 de agosto 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).

ATENÇÃO PAIS, RESPONSÁVEIS E ALUNOS
DA EE. THOMAZ RIBEIRO DE LIMA:
Estejam atentos, a SEDUC criou canais para
manutenção das aulas a distância. Para isso
é necessário a atualização dos contatos
telefônicos, e-mails e o fornecimento de um
número celular com acesso a WhatsApp para
o recebimento das atividades escolares. Não
se esqueçam de retirar o Material Pedagógico
na Secretaria da escola e ter pontualidade no
envio das atividades.

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

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

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

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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

Delivery

De terça-feira a domingo
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