
Av. José Herculano, 3967
Praia das Palmeiras - Caraguatatuba

REI DO ÓLEO

3888-1872

Centro Automotivo

Caraguatatuba, 21 de fevereiro de 2019  E-mail  editor2017@noroestenews.com.br   Site - http://www.noroestenews.com.br      ANO XX Nº 1.084

Noroeste
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS CIDADES DE CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO SEBASTIÃO E ILHA BELA

Noroeste
New

s

Carnaval de Antigamente começa 
dia 1º de março com desfile 

do Corso e Bonecões 
Caraguatatuba quer 

padronização no cabeamento 
de telefônicos e de internet 

São Sebastião estima 
receber 220 mil turistas 

durante Carnaval
Vigilância em Saúde 

confirma cinco casos de 
dengue em Ubatuba

 A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou na 
última sessão ordinária o projeto de lei 03/19, do Vereador 
Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu), que 
institui no calendário oficial de eventos do município o “Fes-
teja Zona Sul”. A proposta tem como objetivo fomentar, além 
do comércio local, o lazer e a cultura para uma das regiões 
mais populosas do município. “Temos trabalhado para todos 
os munícipes da cidade. Conquistamos agora mais entreteni-
mento e diversão para os moradores da região Sul. Está no 
calendário oficial um evento que contribuirá não só na parte 
cultural e de lazer, mas na economia dos bairros”, disse Fer-
nando Cuiu.

Vereador Fernando Cuiu tem aprovado 
o Festeja Zona Sul
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Airbnb no Carnaval
Revolucionando os meios de hospeda-

gem o Airbnb tem proporcionado aos viajantes 
uma nova e moderna forma de hospedagem.  
Com preços módicos e permitindo o relaciona-
mento entre culturas é uma nova forma de renda 
para muitas famílias. O aplicativo é um sucesso 
que já incomoda a rede hoteleira tradicional. 

Já por duas vezes nos últimos anos me 
vali do aplicativo para me hospedar em Portu-
gal e nos Estados Unidos. Confesso que foi uma 
experiência fantástica e que me custou metade 
do que custaria em hotéis tradicionais.

O Carnaval é tradicionalmente um dos 
feriados mais procurados pelos viajantes bra-
sileiros. Seja para pular atrás do trio ou para 
tentar fugir da folia, uma quantidade enorme 
de pessoas fará as malas para aproveitar os 
dias livres. Em 2018 mais de 158 mil visitan-
tes (60% a mais que em 2017) escolheram uma 
acomodação pelo Airbnb para suas viagens de 
Carnaval. O aluguel por temporada, além de 
uma excelente opção para o hóspede, também 
é uma ótima oportunidade para aqueles que es-
tão atrás de uma graninha a mais. Só para se ter 
uma ideia, ano passado os anfitriões da plata-
forma tiveram uma renda extra de mais de R$ 
92,7 milhões ao alugar seus quartos e casas nos 
cinco dias do feriado em todo o país. 

 
Com o Carnaval no começo de março 

este ano, ainda há tempo tanto para reservar, 
quanto para se tornar um anfitrião. Para quem 
procura hospedagem existem quase 220 mil 
anúncios ativos no Airbnb, com opções para 
todos os gostos e bolsos nos quatro cantos do 
país. Já para aqueles que possuem um quarto 
ou imóvel vago, basta seguir alguns passos sim-
ples para criar seu anúncio e garantir uma renda 
extra ainda para o feriado, uma vez que 97% 
do valor divulgado fica com o responsável pela 
locação.

 
Para quem nunca usou o Airbnb, a pla-

taforma decidiu dar uma mãozinha com dicas 
simples para esclarecer as dúvidas de novos 
usuários que pretendem aproveitar o Carnaval 
para reservar ou anunciar. 

 
Tanto para quem aluga, quanto para 

quem busca hospedagem, a plataforma oferece 
atendimento 24h, seguro contra danos ao patri-
mônio - chamada Garantia ao Anfitrião - e um 
sistema de pagamento seguro e online. 

 
Dicas para quem quer alugar um imóvel 

no Carnaval: 
 

1. Utilize os filtros da plataforma
O Airbnb oferece uma série de filtros 

para que você consiga localizar com rapidez 
e assertividade o imóvel ideal para sua estada. 
É possível selecionar por faixa de preço, tipo 
de imóvel, finalidade de viagem (em família, 
ou a trabalho), capacidade de hóspedes, loca-

lização, acessibilidade, comodidades, regras da 
casa, entre outros. Mesmo assim é importante 
checar com o anfitrião se algumas comodidades 
relevantes para você estarão disponíveis para a 
data, como berços para bebês ou se é possível 
realizar eventos no imóvel dos dias desejados. 

 
2. Anúncio: leia atentamente as regras 

da casa e o que o imóvel dispõe
Além de checar atentamente as fotos, 

dedique um tempo para conferir todas as ca-
racterísticas do imóvel e as regras da casa para 
garantir que esse é o imóvel ideal para você. 
Informações como o número máximo de pes-
soas, ou se ela aceita animais de estimação, até 
detalhes importantes como se o anfitrião dis-
ponibiliza roupa de cama, banho, secador de 
cabelo, ferro de passar e wi-fi são importantes 
para alinhar expectativas e não pegar o hóspede 
desprevenido.

 
3. Verifique os comentários e avaliações

 de outros hóspedes
Todos os hóspedes do Airbnb são con-

vidados a avaliar o imóvel e o anfitrião após 
sua estada. Além da avaliação por estrelas, eles 
podem ainda deixar comentários resumindo sua 
experiência no imóvel. Ali você encontrará di-
cas reais de quem já esteve lá antes de você e 
pode decidir se aquele espaço atende ou não às 
suas necessidades. É possível encontrar comen-
tários úteis como se o apartamento está perto 
de uma rede de conveniência, ou há poucas 
quadras da praia. Se o anfitrião é atencioso com 
quem recebe, deixando cartinha com opções de 
atividades de lazer na cidade, ou até dicas de 
restaurantes nas proximidades para experimen-
tar.

 
4. Converse com o anfitrião pelo 

chat da plataforma antes de reservar
Mesmo que o imóvel esteja em reserva 

instantânea (na qual não é necessária a aprova-
ção prévia do anfitrião) é altamente recomen-
dável que o usuário converse com a pessoa res-
ponsável pelo anúncio para tirar dúvidas e falar 
de sua intenção de viagem pelo chat da plata-
forma. Se apresentar, dizer quantas pessoas são, 
qual o objetivo da viagem e perguntar algo que 
possa não ter ficado tão claro ao visualizar o 
anúncio.

 
5. Passe informações de chegada e combine 

a retirada das chaves com antecedência
Entre em contato com o anfitrião com 

alguns dias de antecedência para passar suas 
informações de check-in e combinar a retirada 
das chaves do imóvel. É importante utilizar o 
próprio chat da plataforma para que todas as 
negociações entre ambas as partes estejam re-
gistradas nos sistemas do Airbnb.  

Para mais informações visite o site do 
Airbnb e conheça essa nova opção.

Carnaval de Antigamente começa dia 1º 
de março com desfile do Corso e Bonecões 

O 21º Carnaval de 
Antigamente, organizado 
pela Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultual de 
Caraguatatuba, tem iní-
cio no dia 1º de março 
com o Desfile do Corso 
e de Bonecões que sai da 
Praça Diógenes Ribeiro 
de Lima (Artesanato), a 
partir das 20h30 em di-
reção à Praça Dr. Cândi-
do Mota (Coreto) onde 
será a Abertura Oficial 
do Carnaval com a banda 
New Band.

A Folia Momesca 
será realizada até terça-
-feira (5), sempre a partir 
das 20h30h, também na 
Praça Isaías de Souza, 
no Porto Novo, e Praça 
Jorge de Castro, no Tra-
vessão.

Ainda no Traves-
são, quem vai para a festa 
momesca é o Bloco “Vem 
Quem Guenta”.

A novidade deste 
ano é a chegada da folia 
a outros bairros de Cara-
guatatuba como Perequê-
-Mirim, Morro do Algo-
dão e Tinga, onde haverá 
trio elétrico em dias alter-
nados.

P R O G R A M A Ç Ã O 
CARNAVAL DE 
ANTIGAMENTE

CENTRO – Praça Dr. 
Cândido Motta

Dia 1º – Sexta – 20h30 
– Abertura com Corso e 
Desfile de Bonecões –
Saída da Praça Dr. Dió-
genes Ribeiro de Lima
GRITO DE CARNAVAL 
– PRAÇA DR. CÂNDI-
DO MOTTA

Dias 1, 2 e 4 – New Band

Dias 3 e 5 – Banda Feira 
Livre
Das 20h30 à 0h30

PRAÇA DR. 
CÂNDIDO MOTTA

Matinês 
Dia 2 –  Das 14h às 17h

Dias 3 a 5 – Das 15h às 
18h
Banda Saca Rolha

PORTO NOVO 
Praça Isaías de Souza
Dia 2 e 4 – Banda Feira 
Livre
Dia 3 e 5 – New Band
Bailes Noturnos das 
20h30 à 0h30

TRAVESSÃO 
Praça Jorge de Castro
Dias 2 a 5 – Banda Folia
Bailes Noturnos das 
20h30 à 0h30
 
Trio Elétrico 
De sábado a terça-feira 

|16h às 21h

MORRO DO 
ALGODÃO 

– Praça do Cruzeiro 
Dia 3  domingo     às 17h          
Nosso Jeito
Dia 5  terça-feira   às 17h          
Serginho Dossal e banda
 
 

PEREQUÊ-MIRIM 
Praça Anizia Francisco 
de Jesus 
 
Dia 2     sábado    às 20h      
Sabrina Cella e banda
Dia 3    domingo    às 20h     
Serginho Dossal e banda
Dia 4    segunda-feira      
às 20h       Sabrina Cella 
e banda
Dia 5    terça-feira           às 
20h        Sabrina Cella e 
banda
 

TINGA
Praça Pastor Edson Ran-
gel   
Dia 2   sábado    às 17h      
Wany Oliver e banda
Dia 4   segunda-feira    às 
17h       Nosso Jeito
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Participe do Grito de Carnaval 
com o Bloco da Solidariedade 

Pelo segundo ano 
consecutivo, o Bloco da So-
lidariedade, organizado pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Caraguatatuba, fará o 
Grito de Carnaval, na quinta-
-feira (28/02). A concentra-
ção será às 19h, próximo à 
ponte do Rio Santo Antônio.

O abadá poderá ser 
adquirido a partir desta quar-
ta-feira (20/02), na sede do 
Fundo Social, no Centro, por 
R$ 20. Ao todo estão dispo-
níveis para venda mil unida-
des.

A presidente do Fun-
do Social, Samara Aguilar, 
convida a população para 
participar do bloco, que an-
tecede as festividades ofi-
ciais. “Este é um bloco para 
a família, em um clima mais 

tranquilo. Participe conosco 
e se divirta nesta folia tão 
gostosa!”.

Ela ainda acrescenta 
“As pessoas que trabalham 
muito nos dias de Carnaval, 
como comércios, quiosques, 
ambulantes terão a oportuni-
dade de participar do nosso 
Grito de Carnaval. Contamos 
com a presença de todos”, fi-
naliza Samara.

Durante a concentra-
ção a festa será comandada 
pela bateria da Escola de 
Samba Furiosa. O trajeto terá 
a animação de um trio elétri-
co que seguirá até a Praça da 
Cultura.

Os abadás foram con-
feccionados com o apoio dos 
patrocinadores: CVC Via-
gens, Vilela Imóveis, Sor-

veteria Sérgio, Nicole Lee e 
Zelar Materiais para Cons-
trução.

Fantasia 
Quem procura fanta-

sia para a criançada, também 
na sede do Fundo Social, es-
tão à venda diversos mode-
los que variam entre R$ 10 e 
R$ 20, todos em boas condi-
ções de uso.

Toda a verba arreca-
dada será revertida às ações 
e projetos do Fundo Social, 
localizado na Rua José Da-
mazo dos Santos, 39 – Cen-
tro (rua lateral do banco San-
tander).

Caraguatatuba reorganiza setores 
O prefeito de Cara-

guatatuba, Aguilar Junior, 
anunciou esta semana algu-
mas mudanças no comando 
de alguns setores da gestão.

O advogado Flávio 
Nishiyama assume como 

secretário de Esportes e Re-
creação. Como secretário 
adjunto continua Paulo Ro-
gério Pimenta de Melo. O 
Professor Edvaldo Ormindo 
que comandava o Esportes 
passa a ser secretário adjunto 
de Governo.

Nomeado em novem-
bro passado, o secretário 
adjunto de Planejamento Es-
tratégico e Desenvolvimen-
to, Pedro Ivo de Souza Tau, 
continua no cargo, mas res-
ponderá pela pasta.

O antigo secretário de 
Planejamento, Márcio Jorge 
Pereira, assume o papel de 
assessor parlamentar que fi-
cou vago após o afastamento 
médico de Roberti Costa.

Além disso, o prefeito 
anunciou que seu novo líder 

Aurimar Mansano

Pedro Ivo

de governo na Câmara de 
Caraguatatuba será o verea-
dor Aurimar Mansano.

“As mudanças ocor-
rem sempre buscando o me-
lhor para a administração”, 
destaca.

Caraguatatuba quer padronização no 
cabeamento de telefônicos e de internet 

A pedido da Prefeitu-
ra de Caraguatatuba, foi re-
alizada na Secretaria de Ur-
banismo, uma reunião para 
definição da regularização do 
cabeamento para telefones e 
internet nos postes elétricos 
da cidade. Participaram do 
encontro a EDP Bandeirante 
e representantes de diversas 
empresas tecnológicas como 
Niponet, Vivo, Ability, o gru-
po Claro, Net e EBT, Alloha 
e 76 Telecom, além do secre-

tário de Urbanismo, Ricardo 
Gaspar e o fiscal da secreta-
ria, Alex Catapani.

Para acelerar o pro-
cesso de regularização e 
exigir junto às empresas en-
volvidas a correção ou retira-
da dos cabos irregulares, as 
denúncias recebidas pela Se-
cretaria de Urbanismo, a par-
tir de agora, serão enviadas 
imediatamente para o novo 
grupo de apoio criado nesta 
reunião, integrado pelos re-

presentantes das empresas 
privadas do setor, incluindo 
os fiscais do Urbanismo.

Segundo o secretario 
da pasta, é necessário ter um 
padrão para a instalação dos 
cabos porque não é só uma 
questão visual, mas de segu-
rança pública. A Bandeiran-
te é a única responsável por 
todo tipo de cabeamento da 
cidade e pede apoio da Pre-
feitura para direcionar o tra-
balho da fiscalização.

Produtores rurais participam de curso 
sobre o uso de produtos agrícolas 

Quinze produtores 
rurais cadastrados na Prefei-
tura de Caraguatatuba pude-
ram participar nos dias 11, 
12 e 13 de fevereiro, de uma 
capacitação sobre “NR-31.8 
– Agrotóxicos: Uso correto e 
Seguro”.

O treinamento faz 
parte do cronograma de ati-
vidades organizadas pela Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca (SMA-
AP) visando oferecer conhe-
cimento aos credenciados 
na agricultura familiar em 
Caraguatatuba e contou com 
o apoio do SENAR (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural) através do Sindica-
to Rural de Paraibuna e da 
CATI (Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral).

A capacitação abor-
dou diversos temas como 
saúde e segurança do traba-

lhador rural; interpretação 
das informações do rótulo e 
da bula de produtos agríco-
las; formas de exposição e 
contaminação de produtos 
agrícolas; utilização de EPIs 
e devolução de embalagens.

O instrutor Euvalde-
nir José Carareto, explicou 
também sobre o uso correto 
de bicos em bomba costal e 
o correto preparo das caldas 
e a lavagem das embala-
gens de produtos agrícolas. 
Os produtores participaram 
também de atividades práti-
cas, realizadas na proprieda-
de do agricultor Silvio Saito, 
no bairro Rio Claro.

“Os produtores par-
ticipam sempre dos trei-

namentos que propomos e 
isso agrega muito valor ao 
trabalho final que eles rea-
lizam em suas propriedades. 
É satisfatório ver o cresci-
mento de cada um deles”, 
comentou Cláudia Viana, 
técnica em agropecuária da 
SMAAP.

O próximo treina-
mento já tem data marcada 
para o dia 11/03 com o tema 
“Manutenções de tratores 
agrícolas” e podem partici-
par apenas os agricultores 
cadastrados na SMAAP. Em 
caso de dúvidas e mais infor-
mações, os interessados po-
dem entrar em contato com o 
Departamento de Agricultu-
ra da secretaria pelo telefone 
(12) 3897-2530.
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Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

 - 04 - 21 de fevereiro de 2019Noroeste News

Márcio Tenório participa de oficina voltada 
ao Plano Municipal de Saneamento

O prefeito de Ilhabe-
la, Márcio Tenório, acom-
panhado das secretárias de 
Planejamento e Gestão Es-
tratégica, Juliana Louro e 
de Meio Ambiente, Maria 
Salete Magalhães, participou 
na manhã de sábado (16), 
da oficina ‘esgotamento sa-
nitário’, que fazia parte da 
programação das Oficinas 
Temáticas voltadas ao Plano 
Municipal de Saneamento, 
realizadas na Biblioteca e 
Videoteca Municipal Prefei-
ta Nilce Signorini.

Uma iniciativa da 
Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, com apoio da Co-
missão Integrada dos Con-
selhos Municipais de Saúde, 
Meio Ambiente, Planeja-
mento e Desenvolvimento 
Social, Turismo e Habitação 
e, da Universidade Macken-
zie, teve como objetivo enga-
jar a sociedade, as comissões 
dos conselhos municipais e o 
público de interesse do setor 
de saneamento para acompa-
nhar e discutir o desenvolvi-
mento das ações que estão 
sendo estabelecidas para a 
consolidação do Plano Mu-

nicipal de Saneamento Bási-
co, que será o instrumento de 
planejamento norteador em 
todo território municipal. 

Na sexta-feira (15), 
foi a vez da temática: ‘abas-
tecimento de água’. Nas 
oficinas foram abordadas as 
situações atuais referente aos 
temas, com as ações prelimi-
nares que serão tomadas pelo 
município. Visando equali-
zar as demandas pelo consu-
mo de água; melhoria na co-
leta e tratamento do esgoto, 
para adequado atendimento 
à sociedade, comunidades 
tradicionais e a população 
flutuante.

A dinâmica consistiu 

na apresentação do diag-
nostico preliminar realizado 
pela Universidade Macken-
zie, de forma didática; escla-
recimentos e coleta de dados 
e informações. Os eventos 
proporcionaram uma ges-
tão participativa, tanto das 
ações, quanto dos recursos 
públicos aplicados, sendo 
parte integrante das etapas 
previstas no Plano Munici-
pal de Saneamento.

Nesta etapa de elabo-
ração do plano, busca-se a 
coleta de dados, na percep-
ção dos problemas e também 
possíveis soluções. Toda a 
informação coletada será 
incorporada nos estudos da 
Mackenzie. 

IPTU 2019 com 5% de desconto vence 
na próxima quarta-feira em Caraguatatuba 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria Municipal da Fa-
zenda, lançou 82.784 carnês 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) de 2019 
pelos Correios. O desconto 
de 5% no pagamento da cota 
única do IPTU termina nesta 
quarta-feira (20/02).  Cara-
guatatuba espera arrecadar 
R$ 93.725.389,73 com o to-
tal de carnês lançados.

Há ainda a opção de 

dividir o carnê em 11 vezes, 
sendo a primeira parcela 
para o dia 20 de fevereiro. 
Nos dias em que o venci-
mento coincidir com finais 
de semana e feriados, o tri-
buto pode ser pago no próxi-
mo dia útil.

A 2ª via do carnê do 
IPTU pode ser solicitada na 
Área de Tributos Imobiliá-
rios (Cadastro/Guichê 4), no 
Paço Municipal, no Centro.

Em Caraguatatuba, o 
reajuste no IPTU 2019 levou 
em conta o mesmo valor da 
correção do Valor de Refe-
rência do Município (VRM), 
que foi de 4%. O VRM foi 
calculado com base no Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), e 
passou de R$ 3,35 para R$ 
3,48 este ano.

PM prende dois homens 
por tráfico de drogas em 

Caraguatatuba
 Em patrulhamento, 
policiais militares da RO-
CAM (Ronda Ostensiva com 
Apoio de Motocicleta) avis-
taram dois indivíduos em 
atitude suspeita na orla marí-
tima, altura da Prainha.
 Em revista pes-
soal, com um dos homens 
foi encontrada uma mochi-
la contendo a quantia de R$ 
2.200,00 e um porta óculos 
com 20 pinos de cocaína, e 
com o outro, um maço de ci-
garros onde estavam alojados 
13 pinos de cocaína. 

Polícia Civil prende 
homem suspeito de 

homicídio em Caraguá
 A Polícia Civil cum-
prindo um mandado de prisão 
temporária, na sexta-feira 
(15/02), prendeu um homem 
suspeito de cometer um ho-
micídio ocorrido no final do 
ano passado.
 O indivíduo que ha-
via sido preso no final do ano 
passado por tráfico de drogas 
e receptação, tinha também 
em seu poder anotações sobre 
o tráfico e dinheiro. 
 Na ocasião, ainda 
foi apreendido seu celular, 
que após autorização judicial 
teve seu conteúdo investiga-
do, momento em que foi des-
coberto o relato do homicídio 

praticado, com a menção do 
nome da vítima. O assassina-
to aconteceu no bairro Golfi-
nho, em outubro do ano pas-
sado, e segundo a polícia, a 
vítima era usuária de drogas.

PM faz apreensão de 
drogas em Caraguá

 Em patrulhamento 
no bairro Sumaré, na madru-
gada de sábado (16/02), poli-
ciais militares perceberam um 
homem em atitude suspeita e 
ao abordá-lo, encontraram em 
seu poder três pinos de coca-
ína, porém em busca nas pro-
ximidades, encontraram duas 
sacolas onde estavam escon-
didos 235 porções de maco-
nha, 273 pinos de cocaína e 
R$ 763,00.
 Ainda em patrulha-
mento durante o sábado, po-
liciais militares apreenderam 
um adolescente com uma mo-
chila onde foram encontra-
dos: R$ 116,00, 207 buchas 
de maconha, um saco plástico 
com cocaína, uma faca e uma 
balança.

Homem é preso em 
flagrante por tráfico em 

São Sebastião
 Um homem foi pre-
so durante uma operação da 
Força Tática da Polícia Mi-
litar realizada no bairro To-
polândia, na noite de sábado 
16/02.
 Os policiais realiza-

vam patrulhamento no bairro 
e subiram a escadaria da Rua 
Onofre Santos, momento em 
que se depararam com um in-
divíduo que se declarou usuá-
rio de drogas, alegando ainda 
ter acabado de comprar e usar 
cocaína. Disse também, que a 
pessoa responsável pela ven-
da ainda se encontrava no lo-
cal.
 O homem que foi 
localizado tinha em seu poder 
uma sacola contendo 149 pi-
nos de cocaína e R$ 490,00. 
Os policiais ainda encontra-
ram uma mochila, onde fo-
ram encontrados 2.145 pinos 
de cocaína e R$ 2.400,00. No 
total foram apreendidos R$ 
2.890,00, além de 2,7 kg de 
cocaína.

Polícia Civil apreende 
adolescente por tráfico 

em Caraguatatuba
 A Polícia Civil apre-
endeu em flagrante um jo-
vem de 14 anos, na manhã de 
quarta-feira (13/02), no bairro 
Travessão. 
 Por conta de uma 
denúncia anônima, os poli-
ciais realizaram campanas 
pelo bairro, e se depararam 
com o adolescente vendendo 
drogas, que estavam armaze-
nadas em uma sacola plástica, 
onde ainda havia 26 pinos de 
cocaína, 27 porções de maco-
nha, 164 pedras de crack e R$ 
15,00.
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Minha querida amiga Tatiane Lucio, 
comemorou seus 40 anos com uma festa dos 
sonhos; todos os detalhes foram feitos com 
muito amor. Parabéns e muitas felicidades!!!
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São Sebastião estima receber 
220 mil turistas durante Carnaval

A Prefeitura de São 
Sebastião estima receber 
aproximadamente 220 mil 
pessoas, entre turistas e ve-
ranistas, durante os dias de 
Carnaval.

A Secretaria Muni-
cipal de Turismo (Setur) e a 
Fundação Educacional e Cul-
tural “Deodato Sant’Anna” 
(Fundass), prepararam uma 
programação repleta de atra-
ções, que prometem animar 
os foliões que passarem o 
feriado prologando no mu-
nicípio. 

De 1º a 5 de março 
acontecerão diversas ativi-
dades da Costa Sul à Costa 
Norte do município. Com 
isso, a expectativa da rede 
hoteleira de São Sebastião é 
atingir sua totalidade da ca-
pacidade de ocupação.

O Governo Municipal 

tem investido em diversas 
ações para o fomento do Tu-
rismo e o fortalecimento do 
comércio local. E os resulta-
dos já são perceptíveis. 

A taxa de ocupação 
e reserva de hotéis e pou-
sadas de São Sebastião tem 
registrado crescimento nesta 
temporada. Segundo a Secre-
taria Municipal de Turismo 

(Setur), a expectativa é que 
o Carnaval deste ano seja 
responsável por 98% do pre-
enchimento da rede hoteleira 
sebastianense.

Toda essa movimen-
tação reflete no comércio 
na Rua da Praia, e no Cen-
tro Histórico da cidade, que 
teve um aumento de 30% nas 
vendas.

 São Sebastão entrega novos kits 
instrumentais cirúrgicos

A Prefeitura Munici-
pal, por meio da Fundação de 
Saúde Pública de São Sebas-
tião, fará a entrega de novos 
kits instrumentais cirúrgicos 
a todas as unidades de saúde 
do município, incluindo as 
unidades básicas de saúde e 
as unidades de atenção espe-
cializada.

Ao todo são 26 kits, 
contendo quatro pinças ana-
tômicas; duas pinças dente 
de rato; duas pinças kolche; 
duas pinças porta agulha; 
duas cubas rim; quatro cubas 
redondas; duas bandejas; 
duas pinças “Kelly curva”; 
duas pinças pean; duas te-
souras retas; duas tesouras 

íris; duas tesouras de retirada 
de ponto e dois campos fe-
nestrados.

De acordo com a 

Fundação de Saúde, os kits 
foram montados a fins de 
atender essas unidades para 
realização de procedimentos 
médicos e de enfermagem.

“Essa compra e reno-
vação de instrumentais cirúr-
gicos aumenta a qualidade 
dos serviços ofertados, uma 
vez que repõe a quantidade 
dos mesmos em todas as uni-
dades de saúde. Materiais de 
melhor qualidade e em quan-
tidade suficiente para prestar 
uma melhor assistência à 
população”, explicou a di-
retora da Atenção Básica da 
Fundação de Saúde Pública, 
Izabelle Gonçalves. 

Vigilância em Saúde confirma cinco 
casos de dengue em Ubatuba

A Vigilância em Saú-
de de Ubatuba recebeu os 
resultados de exames NS1 
que confirmaram cinco casos 
de dengue na cidade. Quatro 
deles são autóctones, isto é, 
de dengue contraída no mu-
nicípio: uma criança de 4 
anos, moradora do Taquaral, 
um adolescente de 13 anos, 
morador do Ipiranguinha, um 
adulto de 31 anos, morador 
do Itaguá, e uma adulta de 52 
anos, moradora da Enseada. 
Já o quinto caso é importa-
do, de um adulto de 59 anos, 
morador da Marafunda, com 
local provável de infecção no 
estado do Tocantins. 

Segundo o balanço da 
Vigilância Epidemiológica 
divulgado nesta segunda-
-feira, 18, há um total de 39 
casos notificados da doença 
em 2019, dos quais um foi 
descartado laboratorialmente 
e 33 aguardam resultado de 
exame, além dos cinco con-
firmados. 

A equipe da Vigilân-

cia em Saúde continua as 
ações de monitoramento dos 
focos de dengue e de orien-
tação sobre o combate e pre-
venção da doença. Entre os 
dias 11 e 16 de fevereiro, os 
agentes de endemias parti-
ciparam da Semana Estadu-
al de Mobilização Contra a 
Dengue, concentrando suas 
atividades na região Oeste 
de Ubatuba, iniciando pelo 
bairro do Mato Dentro em 
direção ao Ipiranguinha. As 
ações incluíram arrastões 
de eliminação de criadouros 
do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da doença, pan-
fletagens, vistorias em resi-
dências e estabelecimentos 
públicos e comerciais.

Já na manhã da sexta-
-feira, 15, equipes de saúde 
de Ubatuba receberam trei-
namento sobre o manejo clí-
nico do fluxo da dengue. A 
capacitação reuniu médicos 
e enfermeiros de toda a rede 
de saúde, incluindo equipes 
de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), pronto-aten-
dimentos, aldeias e Santa 
Casa. 

Secretaria de Educação promove 
Dia da Família na Escola 

A Secretaria de Edu-
cação de Caraguatatuba, de 
acordo com diretriz do Mi-
nistério da Educação, reali-
zou no sábado (16/02), o Dia 
da Família na Escola.

Essa data é promovi-
da duas vezes ao ano, uma 
no primeiro semestre letivo e 
outra no segundo. Tem como 
objetivo sensibilizar pais e 
responsáveis sobre a impor-
tância do acompanhamento 
da vida escolar dos filhos, 
dar a oportunidade para eles 
sugerirem maneiras de inte-
grar melhor a escola e a co-
munidade, além de promo-
ver a visita às dependências 
da escola e o conhecimento 
entre pais e professores.

Cada unidade fez prá-
ticas diferenciadas: projeto 
horta com os pais, bazar da 
pechincha, bingo, pintura de 
rosto, desenho e pintura no 
papel, futsal, basquete, re-
flexão sobre bullying, apre-
sentação de dança, gincana, 

pebolim, cama elástica, entre 
outras brincadeiras. Os pais 
também preencheram um 
questionário sobre os filhos 
com dados pessoais, carac-
terísticas, gostos, particulari-
dades, etc. E ainda foi reali-
zada a entrega das camisetas 
do uniforme e kit escolar.

Desenhar e pintar foi 
a escolha de Orlando José 
dos Santos Silva, 46 anos, e 

da filha Valentina, 3 anos, 
que estuda no CEI/EMEI 
Messias Mendes de Souza 
(Ipiranga). “Sou de uma ge-
ração que os pais não eram 
próximo dos filhos. Então, 
faço questão de acompa-
nhar minhas filhas na esco-
la, ver se elas estão tendo 
dificuldades, mostrar que 
estou sempre por perto para 
apoiá-las”, afirmou.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Agora entendi o 
significado de 8 e 80...

Se você é deputado se 
aposenta com 8, se não 
for se aposenta com 80!
Rodrigo Maia é ou não 

é um imbecil?

 Cuidado com atritos em casa. Enfrente os 
desafios sem medo. Evite pressionar quem ama. A dois, 
atitudes valerão mais do que palavras. Nº da sorte 23.

 Clima de grande entusiasmo no romance. 
Aproveite para fazer planos com quem ama.  Fuja de gente 
invejosa no trabalho. Nº da Sorte 08.

 Profissionalmente, será vantajoso manter-se 
em uma posição recolhida e desenvolver tarefas que exijam 
planejamento e cuidado nos detalhes. Nº da Sorte 08.

 Nesta semana, os problemas que surgirem 
serão resolvidos com mais facilidade. No trabalho receberá 
a ajuda que precisa. Cuidado no amor. Nº da Sorte 18.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

 Pode surgir um dinheiro extra. Organize seu 
tempo e não deixe a união em segundo plano. No amor, 
busque estabilidade e segurança. Nº da Sorte 08.

 A semana favorece as relações de amizade e o  
entendimento entre as pessoas do seu convívio. Contatos 
com gente mais jovem serão produtivos.  Nº da Sorte 05.

 Boa semana para trabalhar em equipe. Assun-
tos que exijam organização, crítica e detalhamento podem 
se destacar. Nº da Sorte 20.

 A ajuda financeira de que precisa pode chegar 
através da família, de um aluguel ou de uma atividade que 
possa ser feita em casa. Cuidado no amor. Nº da Sorte 10.

 É hora de mergulhar fundo nas questões que 
envolvam o seu trabalho. Tudo indica que terá mais ritmo e 
velocidade em suas atividades de rotina. Nº da Sorte 15.

 Boa semana para motivar as pessoas com as 
quais convive ou trabalha. Não perca a oportunidade de 
organizar as finanças. Nº da Sorte 43.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Clima de grande entusiasmo no romance. 
Aproveite para fazer planos com quem ama. Procure ajudar 
as pessoas no trabalho. Nº da Sorte 18.

 Você conseguirá expressar seus talentos com 
facilidade e é por isso que terá tanto sucesso. O trabalho 
de rotina vai fluir graças a sua criatividade. Nº da Sorte 57.
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"EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS 
INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO Nº 
0000919-67.2015.403.6135, PROMOVIDA POR MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS E OUTRO CONTRA A UNIÃO FEDERAL, COM PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS.
O DOUTOR GUSTAVO CATUNDA MENDES, JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA 
DA 35ª SUBSESEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARAGUATATUBA – ESTADO DE 
SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa que perante este Juizo e Secretar-
ia da Vara Federal acima mencionada se processa a ação de USUCAPIÃO 
Nº 0000919-67.2015.403.6135 em que são partes MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS, RG Nº.25.125.780-0 SSP/SP e CPF Nº 028.407.708-90, 
e EVANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, RG nº 19.905.332 SSP/SP e CPF 
105.164.808-47 como autores, e como a ré a UNIÃO FEDERAL, objeti-
vando o conhecimento do domínio do imóvel descrito no referido processo, 
consiste em “UM IMÓVEL situado na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, 
entre os números 2.005 e 2.154, Praia da Lagoa, Municipio de Caragua-
tatuba/SP com área de 2.000,00 m² (dois mil e duzentos metros quadra-
dos), tendo as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no ponto, de 
coordenadas UTM, Datum Sirgas 2000, N:7383875.64 e E=456249.03, 
cravado na divisa da Sra.Irene Lavínia Firmino Monteiro, distante 138,54m 
do ponto de interseção formado pelo alinhamento da Rua Caçandoca e 
Avenida Geraldo Nogueira da silva, de frente para esta última; daí percorre 
todo perímetro com os azimutes e distâncias adiante: N:7383824.93 e 
E=456234.40, 196º05` e 52,78m; do ponto 2 ao ponto 3, de coordenadas 
N:73838336.81 e E=456193.60, 286º14`23” e 42,49M, do ponto 3 até o 
ponto 4, de coordenadas N:7383886.53, e E=456209.03, e 17º14`41” 
e 52,05m, e do ponto 4 até o ponto 1, de coordenadas N:7383875.64 e 
E=456249.03, 105º13`01” e 41,46m, encerrando a área de 2.200 m² (dois 
mil e duzentos metros quadrados), confrontações: do ponto 1 até o ponto 
2, com a Avenida Geraldo Nogueira da Silva; do ponto 2 ao ponto 3, com 
Elena Satoe Akiama; do ponto 3 até o ponto 4, com a faixa de Terrenos de 
marinha, e do ponto 4 até o ponto 1, com Irene Lavínia Firmino Monteiro, 
tudo conforme planta  topográfica e memorial descritivo juntados aos au-
tos”, e assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital, com prazo de 20(vinte) 
dias, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei, 
ficando citados os eventuais réus em lugar incerto e desconhecido, bem 
como todos aqueles que porventura possam alegar qualquer interesse ou 
direito sobre o imóvel usucapiendo, para se fazerem representar nos au-
tos por advogado, bem como advertidos de que não sendo contestada a 
ação dentro do prazo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias, presumir-se-ão 
aceitos e como verdadeiros os fatos articulados pelo(s) promovente(s),nos 
termos do artigo 344, observando-se o disposto no ART.345, I, ambos do 
Código de Processo Civil. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
Caraguatatuba, 21 de janeiro de 2019. Eu Laércio da silva Junior, Técnico 
Judiciário (RF 1949) digitei e conferi. Eu Marcelo Garro Pereira, Diretor de 
Secretaria Substituto (RF 4664), reconferi e assino. GUSTAVO CATUNDA 
MENDES Juiz Federal

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0007846-98.2011.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Alice Batista de Souza e outro
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007846-98.2011.8.26.0126 - Ordem nº 1254 /2011.-
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da 
Lei, etc.
FAZ SABER que o Espólio de João Baptista de Oliveira e os seus herdeiros 
confrontantes: Anna Decaria de Oliveira, Fernando Augusto de Oliveira, 
Telma Henriqueta de Oliveira Koike, George Luiz de Oliveira, Ana Lídia 
de Oliveira Nascimento, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, e 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Alice Batista de Souza, brasileira, casada, do lar, RG nº 17.263.826-4-SSP/
SP, CPF nº 190.573.078.04 e Maurílio Alves de Souza, brasileiro, casado, 
ambos residentes e domiciliados na Rua José Antonio S.C. Rodrigues, 
nº 365, bairro Rio do Ouro em Caraguatatuba/SP, ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando: Os requerentes são legitimos e possuidores de um 
imóvel localizado nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, com frente 
para a Avenida José Antônio de Souza Castro Rodrigues, designado como 
lote 38 da quadra "M" da Vila Recanto Ana, bairro Rio do Ouro em Cara-
guatatuba/SP, este imóvel não se encontra matriculado junto ao Oficial de 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP, tendo como identificação fiscal 
sob o nº 01.200.038-6, a posse dos autores sob o bem acima descrito teve 
início e meados do ano de 1990, pagando todos os impostos e tributos do 
imóvel objeto da ação, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra 
mencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
do edital 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 pas-
sado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 03 de outubro de 2018.

"MINUTA EDITAL USUCAPIÃO CELSO LUIS DA SILVA E OUTRA
O DOUTOR AYRTON VIDOLIN MARQUES JUNIOR, MM.JUIZ DE DI-
REITO 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 ale-
gue 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 centí-
metros 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) dez-
essete, encerrando uma área de 242,48mts2 ( duzentos e quarenta e dois 
e quarenta e oito metros quadrados). Cadastro Municipal nº 08.543.016-3.
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Área 500 m2 - Área construída 350 m2  Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 
banheiros  / 1 hidromassagem- Armários  embutidos em dois quartos, Cozinha com armários 

embutidos Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2  50 m2 de varanda em dois ambientes 
Churrasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo 

deck e banheiro  Saúna Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada 
completa , Estacionamento para 5 carros, Ar condicionado em todos os  

cômodos/ Antena coletiva - Sistema de  monitoramento com 8 câmeras (acesso em todos os 
cômodos), Cerca elétrica  - Sistema de alarme 

com monitoramento externo, Garagem coberta para 3 carros Portão eletrônico / Direto com
 proprietário  - 12 98114-0022

Casa em Caraguatatuba  Pontal Santa Marina 
R$ 750 mil

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 
VENDO Deposito p/ construção Sta 

Terezinha, com tudo dentro ou passo 
o ponto. Situado no Bairro do Tinga, 

Rua Marechal D. Fonseca, 1205. 
Aceito Proposta  

Tratar Cel.: (12) 98230-1914

MINUTA EDITAL USUCAPIÃO JOSÉ CARLOS FERRAZ
O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conheci-
mento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO 
movida por José Carlos Ferraz para constatarem a presente ação proces-
so nº 1000041-71-2019.8.26.0587 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 on-
testação, 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 Borg-
es, 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).

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 lim-
peza 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.

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 30 dias. PROCESSO Nº 1000442-62.2015.8.26.0247. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro Distrital de Ilhabela, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme de Faria, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos eventuais interessados ausentes e desconhecidos, que por este 
ofício tramita os termos da ação de USUCAPIÃO, processo 1000442- 62.2015.8.26.0247, movida por D’AVILA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para o 
fim de declarar o domínio da mesma sobre o imóvel : UM TERRENO urbano, situado na Rua Pindá, nº 119, Bairro Perequê, Município de Ilhabela SP, que 
Inicia-se no PONTO 1 (um), ponto este caracterizado por muro; e pelas coordenadas geodésicas no sistema da Tum 69, com coordenadas N=7366.078,580 
e E=462.524,150 com distancia de 12,73m (doze metros e setenta e três centímetros) da confluência com as Ruas Pindá e Rua Benedito Serafim Sampaio, 
e segue com AZ: 294º34’48 e distância de 4,71m (quatro metros e setenta e um centímetro) até atingir PONTO Nº 2 (dois) caracterizado por muro, con-
frontando do PONTO Nº 1 (um) ao PONTO 02 (dois) com imóvel nº 107 da Rua Pindá de propriedade Silas D’Ávila Silva. Daí deflete à esquerda e segue com 
AZ:292º28’53 e distância de 7,23m (sete metros e vinte e três centímetros), até atingir o PONTO Nº 03(três), ponto caracterizado por muro, confrontando do 
PONTO Nº 02 (dois) ao PONTO Nº 03 (Três) com o imóvel nº 107 da Rua Pindá de Propriedade de Silas D’Ávila Silva. Daí deflete à direita e segue por muro 
existente até atingir o PONTO Nº 04 (quatro), com AZ:22º42’36 e distância de 10,85m (dez metros e oitenta e cinco centímetros); confrontando com o imóvel 
de nº 180 da Rua Benedito Serafim Sampaio de propriedade de Olga Teixeira Bettoni. Daí deflete à direita e segue por muro existente até atingir o PONTO 
Nº 05 (cinco) com AZ:113º42’25 e distância de 12,00m (doze metros), confrontando com o imóvel de nº 137 da Rua Pindá de propriedade de Rubens Bianchi. 
Daí deflete a direita e segue por alinhamento de divisa; até atingir o ponto nº 1 (um), com AZ: 202º59’34 e distância de 10,77m (dez metros e setenta e sete 
centímetros) confrontando com do PONTO Nº 01 (um) ao PONTO Nº 05 (cinco) com a Rua Pindá, onde está cravado o PONTO Nº 01 (um), ponto inicial desta 
descrição encerrando uma área de 128,75 metros quadrados.. Tudo conforme memorial descritivo e documentos que comprovam a posse mansa e pacífica, 
por si e por seus antecessores por mais de 20 anos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ilhabela, aos 01 de agosto de 2016.

MANICURE com atendimento 
em domicílio em São Sebastião. 

Agende seu horário das 09:hrs às 
19:30 falar c/ Francislaine whats 

(12) 98807-7091
Casa Jd. Aruan 3 
dor/ 2 banhs/ sl ampla/ 
coz/ gar 3 carros/ 100m 
praia/ locação def/ R$ 
1.800,00/ agendar visita 
99662-3751

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

ALUGO quartos no Cen-
tro a partir de R$ 280,00 
mensal e diária/ 98131-
3695 whats e 99600-5385

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

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

VD Lote Pontal Santa 
Marina R$115.000,00/ 
tratar zap 99622-9797
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MILENA – mulata a única, 19 
anos, morena jambo, linda, capa 
de revista, modelo em SP, recém 
chegada em Caraguá. Aguardo 

vocês.  (12) 98146-5287 

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 
aceito carro.

Fone: 974040022 e 
997299981

LARA – Recém chegada em São 
Sebastião, morena, olhos claros, 
discreta, carinhosa, com local. 

c/ Sigilo (12) 99144-6545

RECÉM Chegada – acompanhante 
loira, alta, atendimento com local 
discreto. Atendo São Sebastião. 
Contato (12) 98807-7091 whats 

CAMILA
PATRICIA MESTIÇA – 21 anos, 
mulherão, branquinha, cabelos 

longos, sorriso perfeito. Tenho cer-
veja. Completa. Passo cartão. (12) 

99726-0686  (12) 98180 9246

HELEN – Casada (Ubatuba  
Enseada). Atendo sozinha, local 

discreto, sigilo sem vizinhos 
curiosos. Aceito cartão. 

 (12) 99726-0686  (12) 98267-1492

NATÁLIA – CASADA, 20 anos, 
mulher melancia, seios durinhos, 

magra, branquinha, completa. 
Faço tudo c/ carinho. Aceito cartão.  

(12)99788-6507/
 (12)(12) 98262-0296

GABY – Loira, 24 anos, separada, 
carente, procuro amante sou a loira 

do Citroen preto, simpática, 
sorridente. Passo cartão.  

(12)99788-6507/ (12)(12) 98262-0296

Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/pro-
jeto aprovado de 10 sob-
rados na Rua Cristovão de 
Barros/ um quarteirão da 
Pizzaria Lunamar/ avalia-
do em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 com Flávio

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

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