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Fernando Cuiu consegue carnaval
de rua no Morro do Algodão
Após dois anos reivindicando junto ao Executivo Municipal, o Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando
Cuiu) conseguiu para este ano o carnaval de rua para os moradores do Morro do Algodão. O bairro contará pela primeira vez com
a festa popular, voltada tanto para adultos como para crianças, de
acordo com o seu pedido. Matinês e trio elétricos animarão o público de todas as idades no domingo de carnaval. Fernando Cuiu
agradeceu o apoio da Presidente da Fundacc, Silmara Selma
Mattiazzo. “Quero agradecer o prefeito e em especial a Silmara,
que com sua sensibilidade compreendeu que o Morro do Algodão
merece essa festa, facilitando para os foliões que ali residem, para
não terem que se deslocar para outros centros. Além disso, estaremos ajudando os comerciantes locais. Parabéns a todos os
envolvidos e esperamos uma festa bonita para toda a família”.

Boechat, por ser especial você é insubstituível.
Exemplo a ser seguido por todos nós profissionais da imprensa.
O povo brasileiro perdeu a voz que tão bem você representou.
Descanse em paz companheiro...
Cesar Jumana, Marly Bisetto e Fatima Marques

Após pedido de Aguilar Jr.
Justiça autoriza
descongelamento de
Loteamento no Pegorelli
para regularização fundiária
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Enfim quase livre da Vivo
Estamos localizados a 200 Km dos
dois maiores centros econômicos da América do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao
lado de um dos mais importantes centros
tecnológicos que é o Vale do Paraíba e temos uma comunicação de países de terceiro
mundo.
Após a privatização dos sistemas de
telefonia, durante o governo de FHC, a antiga Telefônica em Caraguatatuba passou a ser
explorada pela hoje Vivo. Ao contrário da
proposta inicial de abertura de mercado onde
várias empresas poderiam explorar o serviço, o que aconteceu com a telefonia celular e
que os efeitos positivos podemos sentir hoje,
em nossa cidade o monopólio da Vivo nos
condenou a grande ineficiência dos serviços,
principalmente quando falamos em Internet.
Vale sempre lembrar que a livre concorrência induz a eficiência e a eficiência a melhores preços e serviços ao consumidor.
Nesse caos que se instalou, uma única
empresa privada passou a oferecer internet,
inicialmente via rádio e depois através de
fibra ótica e praticava preços exorbitantes,
principalmente quanto a valores cobrados
para instalação, me refiro a Niponet. Por ter
uma vez me manifestado em nosso jornal sobre o assunto sem jamais criticar seus serviços, fui penalizado com o corte de verbas publicitárias desta empresa. “Problema deles”!
Mas voltando a Vivo, além da deficiência de internet que deixa de atender a
muitas regiões como por exemplo, a praia
Martin de Sá; de velocidades inferiores a
2 Mbytes; a cobrança de ligações não efetuadas; ao aluguel de modem e de serviços
como o identificador de chamadas “Bina”;
ainda tínhamos a interrupção dos serviços
que em algumas vezes acabavam afetando
até mesmo os serviços de telefonia celular
de outras operadoras.
Em passado relativamente recente
tive que me valer da assessoria jurídica do
Deputado Federal Celso Russomano, defensor dos direitos do consumidor, pois ao
tentar devolver um modem pelo qual me era
cobrado um aluguel absurdo, me pediram a
nota fiscal que me fora, segundo eles, entregue junto com o equipamento. Isso sem falar
que bloquearam meu IP fixo sem autorização. A demanda me beneficiou com a volta
do IP fixo e a isenção de pagamento de serviços por um ano.
Quando o serviço de monitoria de
câmeras domésticas passou a utilizar a tecnologia da “Nuvem” o que dispensou o IP
fixo, ao tentar cancelar o serviço na Vivo, me
ameaçaram reduzir a velocidade de minha
internet. Claro, recorri a ANATEL, agência

reguladora do setor que também é de uma
ineficiência a toda prova e a cópia da gravação do ocorrido não foi apresentada até hoje.
Mais recentemente após uma campanha que fizermos através do jornal, reivindicando uma melhoria da Intenet, me forneceram uma velocidade de 8 Mbytes e que
nunca passou de 6 Mbytes. Mas tenho que
ser justo, se a Vivo sempre deixou muito a
desejar, sua contratada a ABILITY sempre
prestou excelentes serviços.
Depois tivemos a vinda da empresa
de TV a cabo (antiga NET) que também passou a fornecer serviços de internet e para a
qual não faltaram reclamações e não atendia
a maioria dos bairros de Caraguá.
Hoje finalmente tivemos a instalação
da internet da empresa Alloha, com velocidades que vão até 100 Mbytes, feita por
fibra ótica. Mas não é só isso. A Alloha ainda fornece telefonia gratuita ilimitada para
fixo e celular em todo o território nacional. A
“Bina” também é gratuita e a instalação que
chegou a ser cobrada pela Niponet por mais
de mil reais, hoje custa apenas R$.330,00
para pagamento em três vezes. O plano básico oferece além da telefonia, uma internet de
10 Mbytes e de excelente upload.
Sabem o que aconteceu depois disso?
A Niponet foi vendida e seus preços baixaram. A TV a cabo Net deixou de poder usar o
nome NET. A NET que na verdade pertence
à Claro já está instalando internet com fibra
no centro da cidade e a Vivo que vem perdendo mercado a cada dia, agora já está instalando o serviço, mas na minha opinião, por
falta de planejamento estratégico começou
pela zona norte da cidade, especificamente
na Tabatinga. Sabe-se lá quando chegará ao
centro de Caraguá.
Mas vocês poderão estar perguntando por que o titulo “Enfim quase livre da
Vivo”?
Vou explicar; o serviço de telefonia
oferecido pela internet com fibra permite a
portabilidade de seu número antigo o que
solicitei. Pois bem, houve a mudança e meu
número antigo foi transferido para o novo
telefone. Mas pasmem, você pode ligar para
meu novo telefone (12 3887-1101) desde
que seja de qualquer operadora que não seja
a Vivo, fixo ou celular, que vou atender, mas
se ligar de um Vivo a ligação dirá que o telefone está fora de serviço.
É ou não é uma empresa de me...?
Obs: Como virou moda, e os incompetentes para se justificar, se valem do
chamado “Direito de Resposta”, fica desde
já garantido aqui o espaço à Vivo para que
se manifeste. Nós sempre acreditamos que a
pluralidade de informações sempre leva nosso leitor a reflexão!

14 de fevereiro de 2019

Agentes comunitários de saúde podem
receber adicional de insalubridade

A Lei Municipal
2.450/2018 assegurou aos
Agentes Comunitários de
Saúde – ACS’s o direito ao
adicional de insalubridade,
levando em consideração o
exercício de trabalho de forma habitual e permanente em
condições insalubres acima
dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo
Federal.
Para requerer o direito, o trabalhador pode
solicitar o adicional no setor
de Protocolo Geral localizado no Paço Municipal, no
Centro. Após o requerimento formal do interessado, o
pedido será encaminhado ao
Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho
para análise com base nas
Leis 11.350/2006 (Federal),
13.342/2016, Lei 1.990/2011
(Municipal/ cria o cargo
de agente comunitário de
saúde), Decreto 80/2013
(regulamenta o art. 103, da
lei complementar nº 25/07
– Estatuto do Servidor, que
dispõe sobre os adicionais

de insalubridade
e periculosidade
aos servidores públicos municipais
de Caraguatatuba)
e Anexo nº 14 da
NR 15 (Atividades e Operações
Insalubres) do Ministério da Justiça
(responsável pela
fiscalização das normas trabalhistas e a concessão de
carteiras sindicais desde janeiro de 2019).
Os técnicos de segurança do trabalho vão até o
local, onde o agente de saúde exerce as atividades inerentes ao cargo. Em seguida
um relatório será elaborado
para apreciação do médico
do trabalho. A concessão do
benefício levará em consideração a análise de cada caso
de acordo com a situação de
exposição insalubre do requerente.
Atualmente, a Prefeitura de Caraguatatuba possui
140 agentes comunitários de
saúde em seu quadro. Pelo
Decreto 80/2013, o exercício

em atividade em condições
insalubres, em caráter habitual ou permanente, garante
ao servidor o recebimento de
um adicional correspondente
a 40%, 20% ou 10% sobre
um salário mínimo nacional,
com exceção do técnico de
radiologia que será calculado
sobre o salário base do cargo, segundo se classifiquem
nos graus máximo, médio e
mínimo.
O setor de Protocolo
Geral da Prefeitura de Caraguatatuba fica na Rua Luiz
Passos Júnior, 50 – Centro. O
telefone é o (12) 3897-8100.
Mais informações também
podem ser obtidas pelo (12)
3897-8153. O horário de
atendimento ao público é das
9h às 16h30.

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Fundo Social de
Solidariedade promoverão durante o ano, 15 cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Senai.
O convênio foi assinado no
mês de janeiro, em um investimento de quase R$ 270 mil.
Serão promovidos cursos nas áreas de alimentos,
automotiva, construção civil,
eletroeletrônica, náutica e têxtil. As aulas serão realizadas
em uma Unidade Móvel do
Senai, instalada na Praça do
Caiçara, no Centro.
O primeiro curso iniciará no mês de março, na área
de Montador de Esquadrias de
Alumínio. Será realizado em
período integral, com carga
horária de 80 horas. As inscrições serão abertas ainda neste
mês de fevereiro e divulgadas
nos meios oficiais da Prefeitura de Caraguatatuba.
Montador de Esquadrias de Alumínio ensinará a

montar portas, janelas e portões de alumínio aplicados
na Construção Civil, com a
utilização de equipamentos e
materiais conforme procedimentos e normas de segurança
no trabalho.
A presidente do Fundo
Social, Samara Aguilar, disse
ser inédito no município tantos cursos gratuitos em parceria com uma escola tão renomada e de grande valor no
mercado de trabalho. “Torço
muito para que todas as vagas
sejam preenchidas e que cada
um alcance o tão almejado

Outras áreas serão
contempladas durante o ano,
como padeiro, boas práticas
para serviços de alimentação, bolos e pães naturais e
integrais, polidor de automóveis, instalador de películas
automotivas, instalador de
Drywall, servente, auxiliar de
eletricista, manutenção residencial, reparador de aparelhos eletrodomésticos, auxiliar
mecânico de motor diesel marinizado, auxiliar mecânico de
motor de popa, confecção de
lingerie e moda praia e modelagem industrial de moda

Fundo Social de Solidariedade de
Caraguatatuba ofertará 15 cursos

emprego”, destacou.

íntima.
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Após pedido de Aguilar Jr. Justiça
autoriza descongelamento de Loteamento
no Pegorelli para regularização fundiária

Após pedido do prefeito Aguilar Junior, o juiz
titular da 1ª Vara de Caraguatatuba, Ayrton Vidolin Marques Junior, deferiu na tarde
de quarta-feira (06/02) o descongelamento do Loteamento
Reinaldo Honório, localizado
no bairro do Pegorelli, Região
Sul da cidade.
A decisão beneficia
146 famílias e a administração já trabalha no descongelamento de outros núcleos do
Pegorelli para beneficiar mais
350 famílias (Loteamento
Vector e adjacências).
Nesta semana, a área
foi alvo de uma ação da empresa EDP para desligamento
de energia elétrica das instalações consideradas “gatos”.
Imediatamente, por determinação do prefeito Aguilar
Junior, uma força tarefa foi
montada para assistir os moradores do local e promover
de forma emergencial a regularização fundiária no loteamento, garantindo o direito
de água e luz.
Segundo o juiz, existe
uma Ação Civil Pública referente ao Loteamento Reinaldo Honório e aos loteadores
foi imposta a obrigação de
regularização do local com
implantação de infraestrutura.
“Considerando
que
não houve o cumprimento voluntário da obrigação, a etapa
processual a seguir consiste
exatamente na intervenção
estatal para realização direta
das medidas necessárias. As
partes celebram composição,
com inserção do núcleo no
programa de regularização
fundiária, o que é salutar também por se tratar de local com
ocupação antrópica (146 famílias) e desprovido de infraestrutura essencial. Por ora,
defiro o descongelamento de
área especificamente para fins
de regularização fundiária levada a efeito pelo Município

de Caraguatatuba. Observo
que o loteamento consiste em
núcleo urbano ocupado predominantemente por população de baixa renda, configurando regularização fundiária
urbana de interesse social”,
cita em seu despacho o juiz
Ayrton Vidolin Marques Junior.
Ainda no documento,
ele mantém em plena vigência a vedação de qualquer ato
de comercialização ou venda
(ou promessa) em relação aos
lotes.
“Oficie-se com urgência o Cartório de Registro de
Imóveis para eventual anotação de desbloqueio de matrículas nas citadas áreas em que
foi implantado o citado parcelamento de solo. Oficie-se à
Sabesp e a EDP Bandeirante
autorizando novas ligações de
água, esgoto e energia elétrica
nos imóveis inseridos no loteamento, mediante autorização da Secretaria Municipal
de Urbanismo nos termos de
procedimento de regularização fundiária”, finaliza o magistrado.
O prefeito Aguilar Junior comemorou a decisão e a
sensibilidade do Judiciário de
Caraguatatuba. “Fico feliz em
ver que a Justiça quer resolver
a questão que se arrastou há
anos e temos a oportunidade
de promover a regularização
fundiária no local. E mais,
que os moradores tenham

água e luz regularizados. Isso
é dignidade”, comenta.
A partir de agora, os
moradores também poderão
requerer o programa Tarifa
Social de Energia Elétrica,
que oferece desconto na conta
de luz para os primeiros 220
KW/h consumidos mensalmente por clientes residenciais classificados como de
baixa renda. A concessionária
também apresentará um projeto de extensão de rede para
a comunidade e se comprometeu a doar os postes padrão
aos moradores.
Documentos
Na última sexta-feira
e sábado foi realizada uma
força-tarefa da Secretaria de
Habitação, a fins de elaborar
os procedimentos necessários de regularização fundiária para dar entrada na guia
de emplacamento do imóvel
(numeração), na Secretaria de
Urbanismo, para ligação de
água e energia elétrica.
Quem não pôde comparecer, ainda tem a oportunidade de dar entrada no pedido
de regularização fundiária na
Secretaria de Habitação, no
Indaiá.
Segundo a Secretaria
de Habitação, o objetivo da
Prefeitura com essa força tarefa foi dar mais comodidade
aos moradores, a maioria de
baixa renda. O processo que
foi montado para cada morador prevê a liberação de guia
de emplacamento para ligação de água e luz, cadastro
imobiliário na Prefeitura, bem
como o encaminhamento ao
Cartório de Registros de Imóveis para emissão da escritura
definitiva do imóvel ou terreno.
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Programa de casas populares
é ampliado para plantas de 100m²

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, amplia
programa da planta popular
e oferece três novos modelos
para 100 metros quadrados.
O benefício é concedido ao
munícipe residente há dois
anos na cidade, que possua
um imóvel e que tenha uma
renda familiar que não ultrapasse três salários mínimos
(R$2.994,00).
Agora são mais três
plantas populares diferentes
para casas térreas de 100m²
adicionadas ao programa
que já disponibiliza 17 tipos
de plantas para construções
com a metragem de 70m².
As taxas não ultrapassam o
valor total de R$ 105,00, que
incluem alvará de licença de
construção e guia de emplacamento que só será cobrado
após a aprovação do projeto.
Em termos comparativos, se um munícipe contratasse os serviços particulares
para obtenção da planta de
uma construção de 100m², pa-

garia pelo menos R$ 3.600,00
só na planta. A conta se baseia no valor de um projeto
de arquitetura, que em Caraguatatuba, varia de R$30,00 a
R$ 60,00 o metro quadrado.
Além desse valor, o munícipe
ainda desembolsaria mais dinheiro com taxas de aprovação, análise, emissão de alvará e numeração, e ainda com
o livro de obras que adiciona
mais R$ 1.400,00 na conta,
dando uma média total de R$
5.000,00 para o projeto.
O secretário de Urbanismo, logo no início da gestão Aguilar Junior, percebeu

a necessidade de repensar o
programa das casas populares. Além de modificar e
adicionar seu catálogo, com
mais de 20 projetos diferentes, o diferencial das novas
plantas é a visualização em
3D. Antes eram feitas com
plantas simples, de difícil visualização, agora o munícipe
consegue visualizar a obra
com as quatro paredes e escolher o que agrada mais.
Confira o checklist para
dispor do serviço
O cidadão de Caraguatatuba dispõe de serviço
que facilita a obtenção de todos os documentos para construção de seu imóvel.
1) Requerimento padrão
da Prefeitura Municipal de
Caraguatatuba, preenchido
em nome do proprietário com
endereço, telefone e assinatura do mesmo e datado;
2) Comprovante do pagamento das taxas de expediente e emolumentos;
3) O requerente deverá
possuir somente um imóvel
em seu nome;
4) Certidão Negativa de
Débitos Municipais (Setor de
Dívida Ativa);
5) Matrícula atualizada
do imóvel e ou comprovação
de cadeia de titularidade;
6) Residir no município há pelo menos dois anos
(comprovar com cópia do
contrato de locação de imóvel, matrícula escolar, cadastro em postos de saúde);
7) O imóvel não deverá
ter inicio de nenhum tipo de
construção, fato este que exime o direito à planta popular
8) Escolher um dos modelos de plantas disponíveis na
Secretaria de Urbanismo.
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Márcio Tenório recebe novo gestor
do Parque Estadual de Ilhabela

O prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, recebeu
na tarde dessa quinta-feira
(08), o novo Gestor do Parque Estadual de Ilhabela, o
geógrafo Francisco de Assis
Honda (Chico Honda). Na
oportunidade anunciou a liberação da reforma das sedes
operacionais do Parque, do
Morro da Cruz, com um investimento de R$270 mil.
Juntamente com o
novo gestor, estavam presentes o Diretor executivo da
Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz, e a assessora
da Diretoria Executiva da
Fundação Florestal, Joana
Fava Cardoso Alves. E para
recepcioná-los, os secretários Ricardo Fazzini (Desenvolvimento Econômico e do
Turismo), Maria Salete Magalhães (Meio Ambiente) e
Rogério De Lucca (Planejamento Urbano, Obras e Habitação) e o vereador e líder
do Governo no Legislativo,
Dr. Thiago Souza.
Durante o encontro
de boas-vindas, o chefe do
Executivo, confessou que
estava muito ansioso para
esse momento, que era muito
aguardado pela Administração. “Tenho certeza que a
nossa parceria será um sucesso. Vamos estreitar o relacionamento da Prefeitura
com o Parque, fato que não
existia no passado”.
Para Chico, a expectativa é buscar um fortalecimento institucional: “Vamos
trabalhar no coletivo, na gestão desse complexo insular,
que é o Parque Estadual de
Ilhabela”.
Sobre a reforma da
sede do Parque, Tenório enfatizou que atualmente os
dois prédios que compõem
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a sede operacional estão deteriorados, principalmente
por falta de manutenção. O
objetivo é dar plenas condições para receber visitantes e
pesquisadores, assim como,
oferecer conforto aos funcionários.
De acordo com o diretor da Fundação, Chico Honda é um gestor pé no chão,
de trabalhar com as equipes
e uma indicação estritamente
técnica. “A vinda do Chico
vai nos ajudar a implantar o
plano de manejo. E estamos
colocando toda a equipe da
Fundação Florestal a disposição, com apoio do setor de
engenharia, assim como, do
corpo técnico e administrativo”, enfatizou Rodrigo.
Outra ação de extrema importância que também
foi destacada é o Termo de
Cooperação Técnica, firmado entre a Prefeitura e Fundação para a Conservação
e a Produção Florestal de
São Paulo, para a implantação do Plano de Manejo do
Parque Estadual de Ilhabela.
O convênio foi assinado no
ano passado, e agora com
a chegada do novo gestor,
os secretários de Turismo,
Obras e Meio Ambiente, já
se adiantaram e marcaram
reuniões de trabalho, para
darem continuidade às pró-

ximas fases.
Segundo Ricardo Fazzini, é importante ressaltar
que é a primeira vez que a
Prefeitura faz convênio com
o Parque. “O último investimento foi feito em 1974,
quando o prefeito da época, Roberto Fazzini, teve a
ideia de transformar Ilhabela num parque e junto com
o governador Paulo Egydio
Martins, delimitaram a área
de Parque. Agora estamos
elaborando um Plano de
Gestão Conjunta que envolve as secretarias de Turismo,
Meio Ambiente e o Parque
Estadual. Um convênio na
ordem de R$ 6,5 milhões”.
Fazzini ressaltou que o Plano
envolve desde a estruturação do Parque, infraestrutura, sinalização, demarcação,
construção da sede administrativa, operacional e de visitação, assim como a parte de
recursos humanos e de equipamentos.
O convênio já está em
andamento, avançado nas
questões fundiárias, das áreas que serão desapropriadas
para construção das sedes.
Os processos físicos, serão
elaborados com o suporte
técnico da Fundação Florestal, que fará a elaboração dos
projetos, como o da sede do
Parque e das torres de birdwatching, dando maior agilidade ao processo.

Casal é preso com mais
de 16 quilos de
maconha em Caraguá
A Polícia Militar
efetuou a prisão de um casal na manhã de quarta-feira
(06/02) no bairro Caputera,
com mais de 16 kg de maconha.
Após denúncia anônima, a polícia chegou ao
veículo onde a droga estava
escondida. Foram localizados
19 tijolos de maconha, totalizando 16,257kg., dois celulares e R$ 270,00. O casal já
tinha antecedentes criminais,
ele por homicídio e ela por
tráfico de drogas.
Dupla é presa por tráfico
em Caraguatatuba
A Polícia Militar
prendeu na noite de terça-feira
(05/02), no bairro Ponte Seca,
dois homens acusados de tráfico de drogas.
Eles estavam em
uma moto, posteriormente
identificada como produto de
roubo, e ao perceberem a presença policial, dispensaram
uma sacola, onde foram encontradas 22 porções de maconha e 196 embalagens de
cocaína. Com a dupla ainda
foram apreendidos R$ 334,00.
Turista morre vítima de
afogamento em Ilhabela
Dois turistas da cidade de São Bernardo do
Campo que estavam em uma

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

embarcação de passeios turísticos, após a parada do barco
próximo à praia, resolveram
fazer o percurso até a areia a
nado, mas acabaram se afogando.
O acidente aconteceu no domingo (10/02), na
praia do Jabaquara. Ambos
foram socorridos, porém um
deles, com 54 anos de idade,
apesar de ter sido levado de
helicóptero até o Hospital Mario Covas, sofreu parada cardiorrespiratória, não resistiu
e foi a óbito. O outro homem
não corre risco de morte.

a Polícia Militar além de recuperar o veículo, um Pálio Weekend, encontrou na casa do
ladrão documentos da vítima
e parte da carga de roupas e
cosméticos que estavam dentro do carro roubado.
PM prende homem por
tráfico em São Sebastião
Por conta de uma denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu um homem em
flagrante por tráfico de drogas,
no bairro Topolândia, na noite
de sábado (10/02).
Uma equipe da Força Tática se dirigiu ao local e
ao chegarem, um indivíduo ao
perceber a presença policial
se evadiu. Uma vistoria pelas
imediações, fez com que a polícia encontrasse duas sacolas
plásticas, contendo 1.192 pinos de cocaína, R$ 238,55 e
um caderno de anotações do
tráfico.

Veículo furtado é
recuperado em Caraguá
Por intermédio de
denúncia anônima, a Polícia
Militar apreendeu na noite
de domingo (10/02), na Rodovia dos Tamoios, na altura
do bairro Jaraguazinho, um
veículo modelo Cruze branco
que havia sido furtado na ci- Ladrões são presos em
dade de Várzea Paulista.
flagrante em S.S.
O motorista foi preA Guarda Civil Muso por receptação.
nicipal prendeu dois homens
em flagrante, na manhã de
Homem é preso por
sábado (09/02), no bairro São
roubo de veículo em
Francisco.
Caraguatatuba
Um vizinho da resiUm homem que teve dência onde os ladrões se enseu carro roubado, após regis- contravam, escutou o barulho
trar o fato, passou a procurar e acionou a GCM, que surpreo veículo pelo bairro e acabou endeu os bandidos que saiam
por encontrá-lo, momento em levando uma caixa de ferraque acionou a polícia.
mentas e uma serra circular do
O fato aconteceu na local. O portão e uma porta da
tarde de quinta-feira (07/02), e residência foram arrombados.
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A Festa Tropical 2018, organizada pelas
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mulheres da Fraternidade Maria Meira,
como todos os anos foi um sucesso.
Parabéns meninas pelo evento!

Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

“Domingo em Família” vai
acontecer no Itatinga em fevereiro

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Esportes (SEESP), vai promover o “Domingo em Família”, dia
24/02, na Área de Lazer do
Itatinga, das 9h às 13h.
O evento que foi sucesso em 2018 nos bairros
de Maresias, Paúba, Tropicanga, Barra do Sahy e Boiçucanga, reunindo cerca de
800 pessoas nas cinco festividades; volta à ativa no Itatinga, visando à integração,
iniciação ao esporte e união
das famílias participantes,

sendo aberto à população em geral
e tendo atrações
infantis, como piscina de bolinhas,
pula-pula, jogo de
taco, futebol de
sabão, vivências
esportivas de futsal
e atletismo, além
de distribuição de
pipoca e algodão doce.
Para o secretário-adjunto de Esportes, Wilson Flauzino, o “Domingo
em Família”, vai continuar
sendo sucesso em 2019. “A

expectativa é a melhor possível, pela primeira vez estaremos na Região Central e pretendemos levar muita alegria
para a comunidade do Itatinga”, completou Flauzino.

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Esportes (SEESP), vai apoiar a segunda
etapa do “Circuito Paulista
de Travessias Aquáticas”,
que irá ocorrer na praia do
Bora Bora, localizada no
canto esquerdo da praia de
Boracéia, no dia 24 de fevereiro, das 8h às 13h. A orga-

nização do evento é da Gaivotas Eventos.
Todas as pessoas de
sete a 70 anos, podem participar da travessia. Os interessados devem se inscrever
até o dia 20/02, pelo site,
www.gaivotaseventos.com.
br, informando nome completo, RG, telefone celular e
e-mail. Não há limite de va-

gas para a prova e cada inscrição tem um custo de R$
127,00.
A prova será nas distâncias de 500m, 1 km e 3
km. Todos os atletas participantes ganharão uma medalha de participação, sendo
que os cinco primeiros de
cada categoria ganharão a
premiação do evento, que
conta com medalhas.

Travessia Aquática acontece em
Boracéia no fim de fevereiro

Ubatuba está entre as 31 cidades
mais bonitas do Brasil

Que Ubatuba tem
uma beleza sem igual, com
mais de 80% de mata atlântica em seu território e um
litoral com mais de 100 km
de extensão, distribuído em
mais de 100 praias, muita
gente já sabe. O que é novidade é que esses atributos
colocaram o município em
14º lugar em uma pesquisa
que revela as 31 mais belas
cidades brasileiras.
A enquete foi promovida pela Revista Bula (site
de jornalismo cultural em
língua portuguesa- livros, filmes, entrevistas e web stuff)
entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019 e contou com
a participação de colaboradores, assinantes — a partir
danewsletter — e seguidores
da página da revista no Facebook e no Twitter.
Com mais de 10 mil
participantes, Ubatuba ocupou a 14ª posição e obteve
mais de 500 indicações, ficando à frente de outras cidades do Litoral Norte, como

Ilhabela, que ficou em 20º gundo destino mais procurado do Brasil para o carnaval
lugar.
Carnaval
Mesmo sendo opção
de turismo o ano inteiro,
existem algumas datas em
que Ubatuba é queridinha
como destino. Neste ano,
duas publicações apontaram
a “Capital do Surf” como alternativa para o feriado.
Um levantamento feito pelo buscador de alugueis
de temporada, o LarDeFérias, plataforma da start up
alemã HomeToGo, identificou o município como se-

2019, ficando somente atrás
de Cabo Frio, no RJ.
O estudo levou em
consideração os destinos
mais procurados para as datas de carnaval e as médias
de preços e disponibilidades
nas cidades já conhecidas
pela tradição da festividade.
As demais cidades
são Guaratuba (Paraná), Arraial do Cabo (RJ) e Guarujá
(SP).
Já de acordo com o
“Correio de Carajás”, o Nordeste está entre os destinos
mais procurados,.

Noroeste News

Prefeitura realiza manutenção de
ruas desniveladas pela chuva

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), está realizando
serviços de nivelamento em
diversos bairros por decorrência das chuvas que causaram erosões em vias não
asfaltadas.
Começando o dia no
Poço das Antas, localizado
no bairro Rio Claro, região
Sul da cidade, a Sesep tapou
um grande buraco na via,
que impossibilitava o tráfego
de veículos. Também fez o
nivelamento em aproximadamente 15 metros lineares
da Estrada do Poço das Antas, que vai do Centro de Detenção Provisória (CDP) até
o bairro Pirassununga.
O nivelamento foi
feito com rachão e bica corrida (composto por pó de

pedra e cascalho). A Sesep
conta com uma equipe de
cinco funcionários, dois caminhões, sendo um trucado e
um modelo toco, e uma motoniveladora (Patrol) para os
trabalhos.
Parte do serviço, que
era necessário para a normalização do tráfego no bairro,
já foi feito, porém é previsto que na próxima semana a
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equipe volte ao bairro para
finalizar o trabalho em toda
a via.
Outra ação que será
realizada nos próximos dias
é o nivelamento da Avenida
Circular do bairro Pegorelli.
Está prevista a utilização de
mais de cinco caminhões trucados carregados com bica
corrida para melhorar o tráfego na região.

Clóvis de Barros Filho ministra
palestra para professores de Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Educação, realizou, na semana passada, na E.M Paulo
Renato, localizada na Barra
Velha, um encontro com os
professores da rede municipal de ensino que assistiram
a palestra “Inovação, conceito, atitude e identidade”, ministrada por Clóvis de Barros
Filho.
O evento visou despertar nos docentes um novo
ânimo para o ano letivo.
“Mais um ano se inicia e precisamos da colaboração de
todos para que a nossa Educação continue progredindo,
e que além de referência em
ensino de qualidade em todo
o Litoral Norte, que Ilhabela
seja reconhecida como uma
cidade educadora em todo
o País”, declarou o prefeito
Márcio Tenório.
Para a secretária de
Educação, Yeda Lopes, esses
eventos realmente trazem
resultados positivos. “A empolgação já começa na escolha dos palestrantes, e depois
da palestra observamos que
ela realmente motiva todo
o magistério a buscar novas
ações em sala de aula com

resultados brilhantes. No ano
passado, por exemplo, foram
muitas ações positivas que
resultaram no ‘I Colóquio de
Boas Práticas’, onde compartilhamos todos os projetos que fizeram a diferença
durante o ano”, ressaltou.
A intenção da pasta é
manter a permanente atualização, qualificação, treinamento e aperfeiçoamento de
seus profissionais. “Durante
toda a semana, além desse
evento, tivemos diversas certificações de cursos oferecidos para colaboradores dos
variados setores da secretaria”, informou a secretária.
Os professores da
rede aprovaram o evento.
“A palestra foi excelente!
Conseguimos carregar as ba-

terias para o ano letivo. Só
ouvi elogio de todos os professores”, disse a professora
Raquel Acássio.
Para a Prefeitura de
Ilhabela, uma relação pautada no profissionalismo,
respeito e objetivos comuns
são determinantes para assegurar a qualidade do trabalho
pedagógico. “Gostei de muitas coisas que o palestrante
falou, mas uma das que mais
me chamou a atenção foi
quando ele disse que se ‘eu
não me sinto feliz com o que
eu faço, se não me importo
com tudo que vivo a cada
momento, não faz sentido’.
Tenho que ser a primeira a
ser feliz com o agora”, comentou a professora Edilaine
Soares Moreira.
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HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

Se um dia sentir
um vazio dentro
de você, coma que
é fome!

O esperma do vovô
O Doutor pede o esperma de um homem
de 85 anos como parte do seu exame
anual, dá-lhe um frasco e diz:
“Leve este frasco para casa e traga-o
amanhã com a amostra de esperma.”
No dia seguinte o senhor de 85 anos
volta ao consultório do doutor e lhe entrega o frasco tão vazio e limpo como no
dia anterior.
O doutor pergunta o que aconteceu e o
homem explica-lhe:

- -04
08- -

fevereiro de 2018
2019
0814dedenovembro

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3883-3433

Carnaval
Se você não gosta do Carnaval, convido
a participar de um retiro que estou organizando nos feriados do Carnaval.
O preço é de R$.100,00 por pessoa e
para o casal R$.150,00.... funciona assim, vocês depositam na minha conta e
eu RETIRO!

Áries - 21/3 à 20/04
Assuma as rédeas de sua vida profissional,
encare as responsabilidades. Fortaleça os laços de afeto
com a pessoa amada. Aja com discrição em sua família,
para não parecer autoritária. Nº da Sorte 63.

Touro - 21/04 à 20/05

Assuntos comerciais contam com boas vibrações. Contenha-se nos gastos. Dê atenção aos familiares
mais experientes. A dois, sua cara-metade precisa de mais
dedicação. Nº da Sorte 11.

3883-3433
3883-3433
Locutor: – Quem fala?
Ouvinte: – É Marcela.
Locutor: – De onde, Marcela?
Ouvinte: – Do centro!
Locutor: – Olha aí, Marcela do centro!
Valendo o kit com camiseta e CD da
sua dupla sertaneja preferida... Qual é
o país que tem duas sílabas e se pode
comer uma delas? Prestou atenção? 10
segundos para responder.
Ouvinte: – CUBA!
Locutor: (mudo por alguns segundos e
risadas no fundo) –Tá certo, Marcela!
Vai levar o prêmio pela criatividade.
Mas aqui na ficha estava escrito JAPÃO...

Três maridos
Piadas Adultas
O primeiro conta:
- Ontem a noite fiz massagem em minha
mulher com azeite de oliva finíssimo,
depois fizemos amor e fiz ela gritar por 5
minutos seguidos.
Então o segundo diz:
-Eu massageei o corpo da minha mulher
com um óleo especial, depois fizemos
amor e fiz ela gritar 15 minutos...
O terceiro:
- Isso não é nada, fiz massagem em minha mulher com manteiga, acariciei seu
corpo inteiro e depois fizemos amor. E a
fiz gritar por 6 horas seguidas!
E os outros dois, impressionados, perguntam:
- Seis horas??! O que você fez para
conseguir isso?
- Limpei as mãos na cortina!!!!

“Primeiro tentei fazer o trabalho com minha mão direita e nada. Depois, tentei a
minha mão esquerda, e ainda nada.
Depois pedi ajuda à minha mulher. Ela
tentou com a mão direita, com a mão esquerda, e ainda nada.
Ela disse: eu sei como. E tentou com a
boca, primeiro, com os dentes postos,
depois tentou sem os dentes, e ainda
nada. Veio minha nora e disse que ia ensinar como. Tentou por um bom tempo
em posições diferentes e cada vez mais
bizarras, e não houve resultado.
Mesmo chamando a Susi, a vizinha do
lado...
E ela tentou primeiro com as duas mãos,
depois, debaixo do braço e até apertando entre os joelhos.
Mas ainda nada...”
O Doutor estava em estado de choque:
“Você pediu à sua nora à sua vizinha?...”
E o velho paciente respondeu:
“Sim, Dr., nenhum de nós conseguiu
abrir o frasco.”
Cara ou Coroa
Voce é malicioso!
Piadas Adultas
O cara maduro, na faixa dos 60 anos de
idade, sai com aquela gata escultural de
25 anos e a leva a um restaurante cinco
estrelas, depois a uma danceteria, tam-

Gêmeos - 21/05 à 20/06
bém de primeira, e acabam no melhor
motel da cidade, um dúplex com piscina e hidro... Depois do bem-bom, para
impressioná-la, dá um lindo anel de ouro
a ela.
Após mais umazinha (graças a pílula
azul), fumando um charuto e dando um
tapa no uísque 12 anos, ela pergunta:
- Meu amor, você me acha cara????
E ele responde na hora:
- Querida, na minha idade não tem jeito:
ou é cara ou é coroa!!!!

Rapidinhas de casais
Piadas Adultas
Um casal vai consultar um conselheiro
matrimonial e a esposa é a primeira a
dizer qual é o problema:
- Então, meu marido sofre de ejaculação
precoce!
O conselheiro se vira pro marido e lhe
pergunta se isso é verdade.
- Não exatamente - ele respondeu-, é
ela quem sofre, não sou eu!

Demonstre sua competência e novas oportunidades podem surgir, melhorando suas condições de
trabalho. Aproxime-se mais da pessoa amada e vai estimular
a paixão entre vocês. Nº da Sorte 23.

Câncer - 21/06 à 21/07

Se precisar de ajuda, recorra aos colegas,
pois as atividades em equipe são as mais benéficas nesta
semana. Tenha cautela para não deixar o romance de lado,
isso pode provocar um afastamento. Nº da Sorte 12.

3883-3433

Leão - 22/07 à 22/08

Fase em que se sentirá bastante sensual,
tire proveito disso, pois irá arrebatar corações. A força do
impulso está em você. Contenha-se nos gastos, poderão
surgir situações inesperadas. Nº da Sorte 22.

Virgem - 23/08 à 22/09

Dê mais atenção aos seus familiares sem
descuidar dos seus interesses profissionais. Atenda os
pedidos das pessoas queridas sem discutir, especialmente
se forem do seu par. Nº da Sorte 11.

3883-3433

Libra - 23/09 à 22/10

No trabalho, ouça os mais experientes antes de
tomar uma decisão. Não crie dúvidas na cabeça da pessoa
amada. Tome a iniciativa, é você que cria as oportunidades!
Nº da Sorte 28.

Escorpião-23/10 à 21/11

Conseguirá resolver problemas que surgirem
com facilidade, especialmente no setor profissional. No setor
afetivo, conquistará o respeito e a admiração de sua alma
gêmea. Nº da Sorte 08.

3883-3433

Sagitário- 22/11 à 21/12
Marido furioso, chegando em casa e
encontrando a mulher na cama com outro:
- O que vocês estão fazendo?
A mulher, virando-se para o outro:
- Viu? Não lhe disse que ele era burro?

No trabalho mostre apenas os seus resultados
e a sua competência. Aja discretamente para contornar
os problemas. Conte com o auxílio do par em todas as
situações difíceis. Nº da Sorte 51.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Será preciso manter a gentileza em suas
ações, só assim conseguirá superar os obstáculos. No
amor, os conflitos não estão descartados. Terá que abrir
mão de uma coisa em troca de outra. Nº da Sorte 07.

3883-3433
Qual a semelhança entre o chifre e a
anemia?
-Se você não comer direito os dois aparecem!

Aquário-21/01 à 19/02

Assuma as responsabilidades sobre o seu trabalho sem abrir mão daquelas que dizem respeito à família.
Na relação amorosa, é melhor ouvir o que o par tem a dizer.
Nº da Sorte 01.

Peixes - 20/02 à 20/03

Já é hora de dividir as responsabilidades
domésticas com seus familiares. Assim, terá menos exigências na sua rotina e ganhará tempo para se envolver
em atividades mais prazerosas. Nº da Sorte 08.
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Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba

Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
RESOLUÇÃO N. º. 230, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.
(Dispõe sobre reajuste anual dos servidores da Câmara Municipal e dá outras providências).

(Dispõe sobre autorização ao Vereador Flávio Rodrigues Nishiyama Filho para afastamento do cargo).
Autor: Mesa da Câmara

Autor: Mesa da Câmara
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA APROVOU E EU PROMULGO
A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Com fundamento no artigo 37, X, da Constituição Federal, e artigo 74 do Estatuto dos Servidores Municipais de Caraguatatuba, fica concedida aos servidores, pensionistas e aposentados da Câmara Municipal de
Caraguatatuba uma revisão geral anual no percentual de 4,0043200% da remuneração, correspondendo acréscimo
no mesmo índice aplicado para correção do valor monetário do VRM – Valor de Referência do Município para
o exercício de 2019, e um aumento real de 0,9956800% perfazendo um total de 5% (cinco por cento) da remuneração, com base no artigo 74, da Lei Complementar Municipal nº 25, de 25 de outubro de 2007.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução onerarão recursos próprios consignados no
orçamento municipal.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e,
retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2019.
					

DECRETO LEGISLATIVO Nº 406/2019.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Artigo 1º - Fica concedida, nos termos do inciso III do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal (LOM), combinado
com o inciso III do art. 221 do Regimento Interno desta Casa de Leis, autorização ao Sr. FLÁVIO RODRIGUES NISHIYAMA FILHO, Vereador à Câmara Municipal de Caraguatatuba, para afastamento de seu cargo
por tempo indeterminado, conforme solicitação do mesmo por meio do Processo 02/2019 (Diversos 01/2019)
aprovado por esta Casa de leis em 05/02/2019.
Artigo 2º - Verificada a vaga, será chamado ao exercício do cargo o seu substituto legal, que deverá desincompatibilizar-se no ato da posse.
Artigo 3º - No período de afastamento contido no artigo 1º, o substituto legal assumirá a vaga, após apresentação
da documentação obrigatória para a posse, cumprindo integralmente as funções de Vereador.
Artigo 4° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete da Presidência, 06 de fevereiro de 2019.
				

					
Ver. Francisco Carlos Marcelino
							Presidente
R$.190,00

Gabinete da Presidência, 06 de fevereiro de 2019.

					 Ver. Francisco Carlos Marcelino
						 Presidente
R$.205,00

ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martim Sá (12)
3882-1083/ 98842-0002/
99672-0020

VD sobrado área 5x25/
2 dor/ wc/ sacada/ escr.
def/ gar. 2 cob/ sala/ coz/
chur/R$ 320 mil/ ac. veículo/ 3882-1210
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"MINUTA EDITAL USUCAPIÃO CELSO LUIS DA SILVA E OUTRA
O DOUTOR AYRTON VIDOLIN MARQUES JUNIOR, MM.JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CARAGUATATUBA, 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 CELSO LUIZ DA SILVA e ANGELA MARIA ARANTES DA SILVA para
constatarem a presente ação processo nº 1003127-46-2017.8.26.0126 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 lote de terreno denominado como lote (16) da
Quadra H, destacado de área maior situado no Bairro Massaguaçu, neste
Município e Comarca, medindo (10,12) dez metros e doze centímetros de
frente para a Rua Dez, nos fundos mede (10,12) dez metros e doze centímetros e confronta com o lote 2; por (23,96) vinte e três metros e noventa e
seis centímetros de ambos os lados da frente aos fundos e do lado direito
confronta com o lote (15) quinze e do lado esquerdo com o lote (17) dezessete, encerrando uma área de 242,48mts2 ( duzentos e quarenta e dois
e quarenta e oito metros quadrados). Cadastro Municipal nº 08.543.016-3.

VENDO OU PERMUTO
Kitnet na Rua Santa Cruz,
197 – Centro,
Caraguatatuba. Aceito
casa ou carro como parte
do pagamento. R$ 150 mil.
Cel.: 98207-0453

"EDITAL DE CITAÇÃO, EXPEDIDO NOS AUTOS, DA AÇÃO
DE INVENTÁRIO, PROCESSO Nº000659-75.2018.8.26.0126,
PROMOVIDO POR VANUSA MOREIRA SOARES E OUTRAS, NA QUALIDADE DE INVENTARIANTE DOS BENS DEIXADOS POR ANTONIO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA. O Doutor Gilberto Alaby Soubihe Filho, MM Juiz de Direito
titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP, na
forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento e possa interessar, que por este
Juízo e respectivo cartório se processam os autos da Ação
de Inventário, processo nº 000659-75.2018.8.26.0126. Assim
pelo presente, ficam intimados os ausentes e todos os interessados incertos e desconhecidos, para que no prazo legal
de 15 (quinze) dias, ao fluir do prazo de 20 (vinte) dias deste
edital, querendo, contestem a ação, sob pena de presumiremse como verdadeiros os fatos alegados pela autora, inventariante. E, para que chegue ao conhecimento de todos e, que
ninguém possa alegar ignorância, manda expedir o presente
edital, que será afixado no local de costume e publicado na
forma da lei.NADA MAIS."

CASEIRA – Admite-se CASEIRA para
trabalhar em Caraguá/Centro, que já tenha morado
e trabalhado de caseira, ou em pousada/ hotel,
que tenha muita prática em serviços gerais de limpeza e que seja caprichosa e organizada. IDADE:
35 a 50 anos. O MARIDO precisa ter emprego
em Caraguá e os FILHOS ou FILHAS com idade
MÍNIMA de 16 anos. Tem moradia para a caseira e
família no local do trabalho (SEM ANIMAIS). Ligar
para 3882-1172 das 9 da manhã às 6 da tarde. Casa Jd. Aruan 3 dor/ VD aparelho sonda

2 banhs/ sl ampla/ coz/
VENDO Deposito p/ construção Sta
Terezinha, com tudo dentro ou passo gar 3 carros/ 100m
o ponto. Situado no Bairro do Tinga, da praia/ locação def/
Rua Marechal D. Fonseca, 1205.
R$ 1.800,00/ agendar
Aceito Proposta
visita 99662-3751
Tratar Cel.: (12) 98230-1914

detectora de ouro/ diamante/ prata e pedras
preciosas/ novo/ sem
uso/ na maleta/ peço a
metade do que paguei/
R$ 5.000,00/ Kleber fone:
(12) 98215-5177

VD Terreno Capricórnio Balneário Copacabana frente ao hotel Água
Viva/ AT 320m²/ R$ 270
mil/ 98240-5545
Jd. Gaivota R$ 370 mil
2 casas no mesmo terreno/ uma 2 dor (st) ter.
200m²/ outra 2 dor/ ter.
170m²/ c/ escr/ 982405545
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
A Associação dos Arquitetos e Urbanistas de Caraguatatuba (AAUC),
informa: está sem Diretoria, o Presidente e Vice, renunciaram. Convoca
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, para eleição e posse. Profissionais
com registro no CAU e domiciliados em Caraguatatuba/SP, estão aptos
para apresentação de chapa, votar e tomar posse. Dia 28/02/2019 as
18:30 h, primeira chamada e 19:00h segunda chamada, inscrição da
chapa até o dia 25/02/2019 no arqdelvan.imper@gmail.com Endereço:
Av. Aristides Anísio dos Santos 950 – B. Indaiá – Caraguatatuba/SP.

VENDO/ALUGO - Martin de Sá
Apto 3 dorm, sendo
1 suíte, 30m da praia,
piscina, churrasqueira,
hobby box. "TODOS
COMODOS C/ VISTA
PARA O MAR"
Cel - 12 99635-7504
Ou 3884-4921
Vendo terreno 1.000m²
murado e aterrado c/
projeto aprovado de 10
sobrados na Rua Cristovão de Barros/ um
quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em
R$ 550.000,00 mas
aceito contra oferta (12)
99660-2700 com Flávio

VD Lote no Golfinho/
aterrado/ sem vegetação/
dctos. OK/ R$ 75.000,00/
tratar zap 99622-9797

VD casa 2 dorms/ atrás
da Santa Casa/ doctos.
Ok/ R$ 245.000,00/ tratar
zap 99622-9797

MINUTA EDITAL USUCAPIÃO JOSÉ CARLOS FERRAZ
O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 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 José Carlos Ferraz para constatarem a presente ação processo nº 1000041-71-2019.8.26.0587 e para que chegue ao conhecimento
dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, expediuse o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que apresentem ontestação, sob pena de confissão e revelia, do imóvel abaixo descrito: ‘Um
lote de terreno de número 14 da Quadra 4 do Loteamento Jardim do Forte
e respectiva casa residencial, situado a Avenida Vereador Antônio Borges, nº 1097, neste Município e Comarca de São Sebastião/SP. medindo
11,85 m( onze metros e oitenta e cinco centímetros) Av. Vereador Antônio
Borges; nos fundos mede 11:00 m ( onze metros) onde confronta com o
lote 12 de propriedade de Artec Empreendimentos Imobiliários Ltda; do
lado direito mede 17:20 m ( vinte e sete metros e vinte centímetros) e
confronta com o lote 13 de Fausto Mello; e do lado esquerdo confronta
com o lote 15 de Maria Thereza de Franca Castro; encerrando uma área
com 324,77 ( trezentos e
vinte e quatro metros e setenta e sete centímetros quadrados).
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VD
Lote
Pontal Santa Marina
R$115.000,00/ tratar
zap 99622-9797

VENDO
Travessão
2 dorm/ sla/ coz/ WC/
varanda + 1 dorm/ sla/
coz/ qtal/ R$200mil/
3887 9306/ 98187 8636

ALUGO
kitnet
Travessão px Merc piratininga c/ gar/ água/ luz
incluso/ R$570,00/ 3887
9306/ 98187 8636

ISABELLA – 19 anos, novinha
na cidade, gatinha, inteligente,
meiga, morena carente. Passo
cartão. (12) 99788-6507
(12) 98262-0296

VENDO lote Travessão
px esc Alaor/ 250m²/ murado/ aterrado/ esc def/
R$110mil/ 3887 9306/
98187 8636

Pouso Frio, Chácara com
5.000,00 m² fundo para represa.
R$ 30.000,00 - aceito carro.
Fone: 974040022 e
997299981

CLAUDINHA – 19 anos, branquinha, completa, 1ª vez anunciada, local motel ou posso ir até
você. Passo cartão.
(12) 98262-0296

ALICE – novinha, 20 anos, seios de
silicone, magrinha. Baixinha. Faço
coisas de outro mundo, completa.
(12)99788-6507/
(12) 98267-1492

MILENA – A única, 19 anos, morena jambo, linda, capa de revista, modelo em SP, recém chegada em Caraguá. Aguardo vocês.
(12) 98146-5287

NATALIA – de volta, 20 anos,
mulher da melancia, seios durinhos, completa. Faço tudo c/
carinho. (12) 99788-6507
(12) 98262-0296
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131
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