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Fernando Cuiu consegue melhorias no Golfinho e
ponte no Pontal Santamarina

Após luta do Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu), está sendo realizado o nivelamento de
todas as ruas dos bairros Balneário dos Golfinhos e Rio Marinas, localizados na região Sul da cidade. O Parlamentar esteve fiscalizando a obra que conta também com serviços de
drenagem como o desassoreamento de valas, com o uso de
uma retroescavadeira. Além desses serviços conquistados pelo
parlamentar, tem também a ponte que vai ligar o Santamarina ao Golfinho, outra reivindicação antiga de Fernando Cuiu.
“Quero agradecer ao Prefeito Aguilar Junior e ao Secretário de
Obras, Leandro Borela. Sem o empenho deles, essa obra não
aconteceria. Desde o início do meu mandamento eu venho lutando por melhorias nesses bairros. A população merece melhores condições para transitar, além de valorizar seus imóveis.
A ponte servirá de grande circulação para veículos e pedestres,
facilitando a vida de muita gente”, disse Fernando Cuiu.

Após pedido de Aguilar
Junior, Dersa reunirá
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O desafio de preparar jovens
para profissões ainda inexistentes

A Geração Alpha, das crianças
nascidas a partir de 2010, vive a Quarta
Revolução Industrial e é de extrema importância que as escolas saibam lidar com
as mudanças sociais e comportamentais
promovidas pelo advento dessa revolução. Um dos principais impactos da evolução tecnológica na sociedade é que, em
muitas profissões, seres humanos foram
substituídos por máquinas. Operador de
telemarketing, contador, condutor de trem
e metrô e atendente de estacionamento são
atuais exemplos de cargos que, em breve, deixarão de existir. Em contrapartida,
conhecimentos avançados em tecnologia
serão essenciais para possíveis profissões
do futuro como gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial,
analista de cibercidade, gerente de equipe
humanos-máquinas e construtor de jornadas de realidade aumentada — exemplos
apontados em um relatório do Center for
the Future of Work, estabelecido pela Cognizant Technology Solutions.
Além disso, de acordo com a pesquisa Carreiras do Futuro, realizada pelo
Programa de Estudos do Futuro (Profuturo), da Fundação Instituto de Administração (FIA), as profissões mais promissoras
para os 10 próximos anos pertencem às
áreas como Sustentabilidade, Infraestrutura, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação (TI). Dados de um recente estudo do The Future of Jobs Report apontam
que 65% das crianças da Geração Alpha,
que já vivem a Quarta Revolução Industrial — em que as linguagens de computadores, inteligência artificial e a convergência de objetos com a internet fazem parte
do mundo moderno e globalizado — terão
profissões que ainda não existem e esse é
um dos desafios que as instituições de ensino precisam superar durante a formação
dessas crianças e jovens.
Sendo a internet — e tudo o que a

engloba — o carro-chefe de tantas transformações, é imprescindível que metodologias de ensino passem a incluí-la de
diversas formas. O mundo globalizado do
século XXI certamente exige um tipo de
profissional muito distinto daquele predominante em períodos anteriores. Neste
novo contexto, as capacidades de aprendizado constante e de inovação tornam-se
centrais, uma vez que as situações a serem
solucionadas são muitas vezes inéditas
e dependem, portanto, da capacidade de
adaptação daqueles envolvidos em sua resolução. Dessa forma, a escola passa a ser
um estabelecimento que deve fomentar a
criatividade, a autonomia e a capacidade
de autoaprendizagem crítica de novos saberes e habilidades.
A metodologia de ensino canadense, por exemplo, estimula o comportamento ativo durante o processo de aprendizagem e, nesse contexto, a tecnologia é uma
grande aliada porque possibilita a utilização de uma série de recursos, desde os
mais familiares ao grande público, como
o emprego da internet para a realização de
pesquisas rápidas no próprio contexto da
aula, até aqueles ainda pouco conhecidos,
como aplicativos que revelam o movimento das placas tectônicas por meio de recursos audiovisuais ou óculos de realidade
virtual, que podem simular ambientes geográficos distantes a fim de permitir uma
observação mais direta.
De fato, o ambiente escolar precisa
motivar os alunos para introduzi-los a uma
realidade não tão distante e que promete
se transformar rapidamente. Acreditamos
que a sala de aula é o melhor local para a
iniciação ao bom uso da tecnologia, pois
tudo o que acontece ali está sob supervisão
do professor, que também tem a missão
de inspirar os alunos a explorar o mundo
além dos muros da escola, além de contribuir para o desenvolvimento da sociedade.
* CEO da Maple Bear
Canadian School, Arno Krug
é graduado pela UFSC em
varejo e negócios, e possui
especializações no assunto pela Columbia Business
School e FAE, além de ter
atendido a cursos de Educação Executiva e Estratégia
Disruptiva na Harvard Business School
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II Congresso de Tecnologia na
Educação – Educatech começa nesta
quinta (28/03) em Caraguatatuba

O Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba,
será palco de um encontro
entre professores e alunos
com profissionais que são
referência nacional na área
de Tecnologia e Educação,
entre os dias 28 e 30 de
março.
A palestra de abertura do II Congresso de
Tecnologia na Educação
– Educatech será com o
matemático e mestre em
Tecnologias Educacionais
e Educação Matemática
(UNESP), Fernando Mello
Trevisani, que é pós-graduado em Educação Inovadora: Design, Autoria, Didática e Tecnologia (Instituto
Singularidades).
Trevisani apresentará exemplos de aulas realizadas por ele mesmo usando dois modelos de ensino
considerados inovadores:
um é o Ensino Híbrido, que
utiliza tecnologias e sobre
o qual organizou um livro
(“Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na
educação”) e de um curso
virtual; o outro é um modelo de ensino chamado
Trabalho em Grupo, que,
apesar do nome conhecido,
apresenta algumas características peculiares para
engajar e motivar alunos
na aprendizagem em grupo
dentro de sala de aula.
Na sexta (29), é a
vez do professor Edgar
Andrade, fundador do primeiro Fab Lab de Recife.
O FabLab tem um laboratório focado no desenvolvimento de produtos e
ferramentas de inovação e
outro direcionado exclusivamente na prototipação de
experiências de aprendizagem criativa. O profissional falará sobre a parceria
com o Centro de Educação
da Universidade Federal
de Pernanbuco (UFPE) e a
Prefeitura de Recife, onde

crianças e jovens participam de oficinas e caravanas da escola de preparação
de makers.
Também neste dia
haverá a final do GeoGames, jogo virtual desenvolvido pelo professor de
Geografia, Antonio Carlos
Oliveira, o Lula, da EMEF
Prof. Antonio de Freitas
Avelar, voltado para alunos
do 6º ao 9º anos. O GeoGames é um jogo virtual onde
os competidores devem
localizar países, estados e
cidades de forma rápida e
precisa. A final reunirá os
representantes das unidades escolares participantes. O 1º lugar receberá um
smartphone; 2º lugar, um
tablet; 3º lugar, uma bicicleta.
No sábado (30), o
professor de Geografia
e Filosofia, Alfero Mendes Neto, abordará o tema
“Uma Nova Dinâmica de
Ensino, Uma Nova Forma
de Aprendizagem”, que trará aos participantes sua metodologia em sala de aula e
contribuir para que repensem a prática pedagógica e
redefinam as metodologias
de ensino.
No último dia do
evento, também haverá
uma prática “maker educacional” com representantes
da empresa MundoMaker
e a oficina “Metodologias
Ativas e Ensino Híbrido no
Contexto da Cultura Digital” com representantes da
Empresa Tríade Educacional, onde serão propostas
ações envolvendo Ensino
Híbrido, com o objetivo
de promover a reflexão e

a vivência da abordagem,
identificando seu potencial
para o desenvolvimento de
uma educação conectada
às necessidades do Século
XXI.
O II Educatech é
uma iniciativa da Secretaria de Educação por meio
da equipe do Setor de Informática Educativa e visa
demonstrar experiências
práticas assertivas em sala
de aula bem como os excelentes resultados.
Programação
Dia 28/3 – Quinta-feira
18h30 – Palestra: Metodologias Ativas: Relatos de
Experiências – com Fernando Mello Trevisani
Dia 29/3 – Sexta-feira
14h – Final do GeoGames
18h30 – Palestra: O Pensamento Maker pode ajudar a construir a Escola
do Futuro? – Com Edgar
Andrade
Dia 30/3 – Sábado
9h – Palestra: Uma Nova
Dinâmica de Ensino, Uma
Nova Forma de Aprendizagem – com Alfero Mendes Neto
Dia 30/3 – Sábado
9h – Workshop – Uma Prática Maker Educacional –
Empresa Mundo Maker
Dia 30/3 – Sábado
9h – Secretaria de Educação – Salão Monteiro Lobato
Oficina: Metodologias Ativas e Ensino Híbrido no
Contexto da Cultura Digital
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Após pedido de Aguilar Junior,
Dersa reunirá comerciantes para tratar
da Tamoios

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
se reuniu nesta sexta-feira
(22/03) com o diretor-presidente do Dersa, Milton Roberto Persoli, para tratar dos
impactos causados na cidade
com as obras paralisadas dos
Contornos e as frequentes interrupções no trecho de Serra
da Rodovia dos Tamoios.
Na oportunidade, o
prefeito entregou um ofício
cobrando da autarquia estadual explicações técnicas
sobre a paralisação das obras
dos Contornos Norte e Sul
e que tem gerado impactos
(alagamentos) nos bairros
do Tinga, Perequê, Rio do
Ouro, Jaraguazinho, Sumaré,
Estrada da Serraria e na região da Martim de Sá, Casa
Branca e Olaria.
Além disso, Aguilar
Junior levou a demanda de
comerciantes da cidade sobre a diminuição de turistas e
veranistas na cidade em função das constantes interrupções no trecho de Serra da
Rodovia dos Tamoios, bem
como o sofrimento dos estudantes e pacientes da cidade
quando as paralisações são
feitas sem aviso prévio.
Acompanharam
o
prefeito no encontro: Sávio
Luiz dos Santos (presiden-

te da Associação Comercial
e Empresarial), Wilson de
Oliveira (Associação de Hotéis e Pousadas) e Rafael de
Cápua (comerciante da cidade).
Patrulha de Emergência
O diretor-presidente
do Dersa, Milton Roberto
Persoli, garantiu ao prefeito
que será criada uma Patrulha
de Emergência nas obras paralisadas dos Contornos.
“Até que a nova licitação das obras seja realizada, contrataremos nos
próximos dias uma empresa
em caráter emergencial para
atender as demandas oriundas das obras do Contorno”,
explica.
Segundo Persoli, as
demandas geradas pelo empreendimento como desli-
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zamentos, alagamentos e
condições precárias de vias
próximas às obras ficarão a
cargo desta empresa e que
atenderá imediatamente todas as demandas do município.
Serra da Tamoios
O diretor-presidente
do Dersa informou ainda
que agendará um encontro
na Associação Comercial e
Empresarial de Caraguatatuba com representantes da
Concessionária Tamoios e
da empresa Queiroz Galvão,
responsável pelas obras do
trecho de Serra da Tamoios.
Na pauta da reunião, serão
discutidas as medidas necessárias para não afetar a circulação de turistas em direção
ao Litoral Norte por conta
das interrupções da Rodovia
dos Tamoios.
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Aurimar luta por Hospital
Municipal em Caraguatatuba
Sempre atento a área da saúde, o vereador Aurimar Mansano vem cobrando as
autoridades do município para que seja construído um Hospital Municipal na cidade.
Foi elaborado o requerimento
062/2019 de autoria de Aurimar, pedindo
informações ao Poder Executivo sobre se
consta no plano de obras municipal a construção do hospital em Caraguatatuba. Além
disso, nessa semana, o parlamentar criou
uma emenda a um projeto do Executivo para
viabilizar o Hospital Municipal.
“Essa luta é necessária pensando
na nossa população que vem crescendo e é
carente de um lugar adequado para atender
toda a demanda. É necessário melhorar e desafogar a nossa rede hospitalar. Hoje em dia,
os casos mais graves são todos transferidos
para a Santa Casa, que não estão mais dando
conta da demanda”, alertou o vereador.
A superlotação dos pronto-atendimentos, da sala de espera e corredores das
salas de emergência, além da ocupação dos
leitos, tem deixado Aurimar preocupado.
“Saúde é coisa séria. Se existe uma verba
devemos priorizar a saúde. Tenho convicção
que um novo hospital irá ajudar e muito a
diminuir a demanda que temos hoje”, comentou.
Aurimar Mansano sempre lutou pela
saúde, conquistando através de emendas diversos equipamentos para a Santa Casa, além

da construção da maternidade. O Hospital
Regional, que em breve estará pronto, foi
uma das principais conquistas do vereador.
“Em 2009, graças ao nosso empenho, foi
inaugurado o AME. Após isso conquistamos o CEM (Centro de Especialidades
Médicas) e o CEO (Centro de Especialidade Odontológica)”, frisou. Recentemente,
o Parlamentar conseguiu também o Pronto
Atendimento 24 horas para o Massaguaçu, na região Norte. As UBSs do Morro do
Algodão, Casa Branca e Perequê Mirim
foram conquistadas após luta do Vereador,
assim como as ampliações dos Postos de
Saúde do Tinga, Morro do Algodão e do
Porto Novo. Recentemente, o parlamentar
conseguiu o aumento de leitos e a construção do Pronto Socorro na Santa Casa.

Caraguatatuba realiza limpeza
na Foz do rio Juqueriquerê

Prefeitura está realizando vistorias
em ônibus da Praiamar

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão, está realizando este
mês de março a vistoria
anual dos ônibus da Concessionária Praiamar que
fazem parte da frota municipal de transporte público
coletivo convencional.
As vistorias, que
foram iniciadas no dia 09,
serão realizadas em cinco
sábados, e acontecerão até
o dia 06 de abril.
Nessas vistorias são
avaliados todos os itens
para segurança e conforto
do usuário de acordo com

o estipulado no contrato de
concessão em vigor.
É importante destacar que o setor de Transportes da Secretaria de
Mobilidade Urbana é setor
responsável por receber reclamações e denúncias.

O usuário reclamante deve ligar o mais brevemente possível para que as
providências necessárias
sejam tomadas o quanto antes, no sentido de solucionar o problema de imediato.

Uma ação de limpeza
realizada pela Prefeitura de
Caraguatatuba, na terça-feira
(19/03), retirou seis caminhões de resíduos – cerca de
90m³ – que estavam acumulados na foz do Rio Juqueriquerê, após as fortes chuvas
que atingiram Caraguatatuba
nos últimos dias.
O mutirão, coordenado pela Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e
Pesca, separou os resíduos
orgânicos que vão para o
aterro e os recicláveis foram
encaminhados para as cooperativas de reciclagem do

município. Em sua maioria
foram recolhidos galhos de
árvores, plásticos, madeiras
e uma grande quantidade de
microlixo.
Além disso, também
foi realizada uma limpeza
nas áreas de Jundu que ficam na foz do rio. O Jundu é
uma vegetação litorânea, de
baixa estatura, formada por
gramíneas e arbustos com
uma rede de raízes profundas que seguram totalmente
os grãos de areia a beira da
praia, por isso, é de extrema
importância para a orla marítima.

De acordo com Roberto Ferreira, secretário
adjunto da SMAAP, essas
ações fazem parte do cronograma de atividades da
secretaria. “Acompanhamos
sempre o monitoramento
das praias junto com o Instituto Argonauta e identificamos a necessidade dessa
limpeza. As chuvas infelizmente trazem para os rios
muitos resíduos que acabam
permanecendo na foz, por
isso fizemos esse mutirão
para minimizar o impacto
e evitar que sigam para o
mar”, destacou.
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Felipe Augusto de São Sebastião
recebe Ministro do Meio Ambiente

O prefeito de São
Sebastião Felipe Augusto recepcionou o Ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, ao chegar
na região nesta sexta-feira (22).
O ministro conversou com o prefeito sobre
projetos em andamento
no município, como a
construção das marinas
públicas.
Além do ministro,
o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente
do Estado de São Paulo
(SIMA), Marcos Penido,
também marca presença
na região para acompa-

Bolsa Atleta tem lançamento
oficial no Teatro Municipal

nhar as ações da parceria
recém celebrada entre
Prefeitura e a Sabesp,
que prevê mais de R$600
milhões em investimentos em São Sebastião.
Um coquetel foi
preparado pelo coman-

dante da Delegacia da
Capitania dos Portos em
São Sebastião, capitão
de fragata, Wagner Goulart, que recebeu as autoridades na Marinha do
Brasil.

Concurso Público atrai mais de 30 mil
inscritos em São Sebastião

A pouco menos de
10 dias para o fim do prazo
de inscrições do Concurso
Público, que deve preencher
mais de 160 cargos para o
quadro efetivo da Administração Municipal, a empresa
responsável pelo certame
calcula mais de 30 mil inscrições.
Ao todo são mais
de 160 cargos para o quadro
de servidores efetivos e para
formação de cadastro reserva
na Administração Municipal.
O concurso abrange cargos
nos três níveis de escolaridade e os salários variam de R$
998 a R$ 8,3 mil.
As inscrições podem ser feitas, via internet,
no site www.rboconcursos.
com.br até o dia quatro de
abril.
As provas escritas
estão previstas para serem

março dede2019
08 28
de de
novembro
2018

- -04
04- -

realizadas nos dias 28 de
abril, 12 e 19 de maio em
locais e horários a serem comunicados por meio de um
edital de convocação para as
provas escritas, que deverá
ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do site: www.
saosebastiao.sp.gov.br
Ainda de acordo
com a empresa os cargos
mais procurados até o mo-

mento são: Assistente de
Serviços Administrativos,
Auxiliar de Atividade Escolar, Professor – PEB I e PEB
II, com mais de dois mil
inscritos por vaga, seguidos
dos cargos de Motorista,
Monitor de Creche, Recepcionista, Secretário de Escola e Vigia, com mais de mil
inscritos para cada uma das
vagas.

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Esportes (SEESP), lançou oficialmente
o Programa Bolsa Atleta no
Teatro Municipal, na noite
dessa sexta-feira (22/03).
A cerimônia solene para a
assinatura dos contratos do
Bolsa Atleta contou com
autoridades, os atletas sebastianenses e seus familiares.
O Programa Bolsa
Atleta é um benefício que
foi criado por lei municipal
no ano passado, para beneficiar atletas não profissionais de rendimento, que
disputem esportes olímpicos, paraolímpicos, pan-americanos, parapan-americanos, esportes náuticos,
artes marciais e esportes radicais de caráter individual.
Para o atleta Jorge
Mesquita o Bolsa Atleta
vai ajudar muitos com taxas de inscrições, compra
de material e capacitações
para treinos. “Muito feliz
por fazer parte do Fundo de
Incentivo ao Esporte! Um
projeto da Prefeitura de São
Sebastião, que tem contemplado diversos atletas. Uma
honra poder estar ao lado de
grandes ídolos, muito amor
ao esporte”, considerou.
O prefeito, Felipe
Augusto, e secretário de
Esportes, Philipe Marmo,

entregaram
oficialmente
os contratos assinados, e o
cheque referente ao primeiro pagamento do benefício,
aos 55 atletas contemplados. O secretário de Esportes enfatiza que os atletas já
podem utilizar o benefício.
Os beneficiados que foram
contemplados pela lei, que
têm idade a partir de 16
anos ganharão um benefício mensal de R$ 600, já o
auxílio destinado aos atletas de 12 a 15 anos será de
R$ 300.
“É um honra participar de um Governo Municipal que olhe com atenção
para os atletas locais e invista ajudando a continuar
a representar o município”,
comentou Philipe Marmo.
De acordo com o
prefeito Felipe Augusto, o
Bolsa Atleta traz dignidade ao atleta local e serve de
estímulo para descobrir no-

vos talentos e futuros ídolos nacionais, e mundiais.
“Com o Fundo de
Incentivo ao Esporte vamos ajudar a promover
nossos atletas, e trabalhar
pela valorização do esporte na cidade, pois o esporte
muda a vida das pessoas e
dá cidadania”, disse o prefeito.
Entre os contemplados, o Bolsa Atleta tem um
atleta de Skin Board, cinco
de Jiu Jitsu, quatro de Tênis, um de natação, quatro
de Vela, oito de surfe, um
de vôlei de praia, dois de
Muay Thai, um de MMA,
três de capoeira, dois triathlon, cinco de corrida,
quatro de Ciclismo Montain Bike, dois de Remo –
SUP Race/Canoa Va’a, um
de Skate, um de Tênis de
Mesa, seis de Judô, três de
Long Board e um de Stand
Up Sup Wave.
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A Presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo
foi homenageada na Câmara Municipal de
Caraguatatuba pelo Dia Internacional das
Mulheres e logo após foi recebida com uma
festa surpresa cigana, para comemorar
seu aniversário. Felicidades!!!

Caraguatatuba abrirá inscrições
para função de Conselheiro Tutelar
A Prefeitura de Caraguatatuba e o Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA) abrem na próxima
segunda-feira (01/04), inscrições para processo seletivo
de escolha de 20 conselheiros
tutelares titulares e suplentes,
com mandato de 2020 a 2024.
O prazo encerra no dia 15 de
abril.
As inscrições devem
ser feitas pessoalmente e
exclusivamente na sede do
CMDCA, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, 325
– Jardim Primavera e só será
efetuada com a entrega de
todos os documentos exigidos no edital nº 96, de 21 de
março de 2019, disponível no
site da Prefeitura de Caraguatatuba.
Para se inscrever é necessário ter mais de 21 anos
de idade; residir em Caraguatatuba no mínimo há dois
anos; ter Ensino Médio Completo; ter experiência de no
mínimo dois anos de trabalho

direto com criança e adolescente, entre outros.
É necessário apresentar os seguintes documentos:
certidão negativa de débitos
civil e criminal expedidas
pela Justiça Estadual; antecedentes criminais expedidos por órgão competente;
certidão de nascimento ou
cópia do RG; Título de Eleitor; cópia do comprovante de
residência; cópia do certificado ou declaração da instituição de ensino de conclusão
do Ensino Médio; currículo
documentado acompanhado
de declaração da entidade ou
instituição de atendimento
à criança e/ou adolescente,
ou Carteira Profissional com
registro que comprove ser o
candidato funcionário ou servidor desta classe; certidão de
quitação eleitoral e de crimes
eleitorais expedidas; e cópia
do certificado de dispensa e
incorporação (masculino).
A função de conselheiro tutelar é remunerada,
com jornada de até 200 horas

semanais, sendo 120 horas
distribuídas em seis horas
diárias e/ou 30 semanais,
obrigatoriamente na sede do
Conselho e/ou em desenvolvimento de atividades vinculadas ao atendimento à população, inclusive fora da sede.
As demais horas deverão ser distribuídas e executadas em regime de plantão
no período noturno, finais de
semana e feriados, conforme
disposto em regimento interno, devidamente aprovado
pelo CMDCA. A função de
Conselheiro Tutelar exige
dedicação exclusiva, disponibilidade de 24 horas por
dia, sendo incompatível com
o exercício de outra função
pública e/ou privada, remunerada ou não.
Após fase de inscrições, os candidatos irão prestar provas de conhecimentos
gerais, informática e psicológica, previstas para o mês
de junho. Os aprovados irão
para processo eleitoral, que
será realizado no dia 6 de outubro.

Rua da Praia recebe 1ª Feira Vida & Saúde
de São Sebastião neste sábado
No dia 30/03 (sábado) acontece na Rua da Praia a primeira Feira Vida & Saúde de São Sebastião,
com apoio da Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria
de Turismo (Setur) e da Fundação
Educacional e Cultural “Deodato
Sant’Anna” (Fundass).
Das 16h às 21h, a equipe
organizadora, que é composta por
profissionais da saúde e voluntários, realizará check ups consistindo em aferição da pressão arterial,
glicemia, capacidade respiratória,
capacidade cardiovascular, porcentagem da gordura corporal, peso e
altura, além de estimativa da Idade
biológica por computador e aconselhamento de saúde, como palestras de hábitos saudáveis de vida,
que segundo pesquisas científicas,
podem reduzir em 70% o risco de
câncer e doenças cardiovasculares.
Com o objetivo de ajudar as
pessoas a adotar bons hábitos para
prevenir doenças, as Feiras de Saúde têm se tornado um evento comunitário
bem comum e a população poderá participar recebendo exames e testes de saúde,

além de informações sobre diferentes doenças, desde diabetes até controle do peso.
Todos os exames e atendimentos realizados
na feira serão gratuitos.
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HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

“Envelhecer é
uma merda.
Quando você acha
que já sabe tudo, ai
começa a esquecer!”
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

Conceito: Ditadura Iraquiana
Você tem duas vacas e é fuzilado por suspeita
de serem instrumento do imperialismo americano
com o objetivo de contaminar todos os rebanhos
do país.

3883-3433

Áries - 21/3 à 20/04
Não crie expectativas no serviço. Pode ganhar
novos admiradores. Pode se dar bem em jogo. Nº da Sorte
20.

Touro - 21/04 à 20/05
Aposte no trabalho em parceria. Romance
recente deve se firmar. Aguarde agitos e papos com a turma.
Nº da Sorte 13.

Conceito: Democracia Representativa Britânica
As duas vacas estão loucas, mas a família real
mantém as aparências perante a imprensa.

3883-3433
3883-3433

Gêmeos - 21/05 à 20/06
quota de 27,8% calculados sobre o valor de aquisição venal das vacas e/ou sobre o preço mínimo
venal estipulado para o leite e derivados naquela
região. Logicamente que, tendo sido vendido o
leite a preço superior ao preço venal fixado, a
base de cálculo será a maior das duas.
Entrementes, o governo municipal, sabendo da
existência de um “boom” bovino na cidade, institui
o IPTURAVDB Imposto - Predial Territorial Urbano e Rural sobre Abrigos de Vacas e demais Bovinos - calculados a base de 318,9876435 UFMs
por metro quadrado da propriedade.
Após poucos meses, um acordo entre os governos municipais e estaduais é instituido o rodizio
de vacas e demais bovinos nas ruas de cada
cidade, com o nobre propósito de reduzir a poluição estercal das ruas.

Conceito: Capitalismo Norte Americano
Você tem duas vacas.
Você vende uma delas e compra um touro, que
usa para inseminar a outra vaca e também as
Conceito: Feudalismo
demais vacas do pedaço (cobrando pela coberVocê tem duas vacas.
tura, naturalmente). Depois, começa a exportar
Seu senhor pega parte do leite para ele.
esperma bovino para mercados emergentes.
Conceito: Socialismo
Após vários anos de expansão, sua empresa lanVocê tem duas vacas.
ça uma oferta pública inicial para ser apresentaO governo as tira de você e as coloca num curral, da na Bolsa de Valores de Nova York.
juntamente com as vacas de todo mundo.
A Comissão de Valores Mobiliários abre um proVocê tem que cuidar de todas as vacas.
cesso contra você e sua mulher por negociação
O governo lhe dá um copo de leite.
com informações privilegiadas.
Depois de uma longa e cara briga nos tribunais,
você é considerado culpado e condenado a 10
anos de prisão, dos quais acaba cumprindo sete
semanas.
Conceito: Comunismo Russo
Quando sai da cadeia, você compra duas galiVocê tem duas vacas.
nhas.
Você tem que cuidar delas, mas o governo fica
Aí você vende uma delas, compra um galo...
com o leite todo.
O desrespeito implicará na multa de US$100,00
Você rouba o máximo possível do leite e o vende
por vaca por dia de autuação.
no mercado negro.
Você, cidadão esmagado pela carga tributária,
doa uma vaca para uma instituição de caridade e
abate a segunda, oferecendo um churrasco para
Conceito: Democracia Burocrática Brasileira
amigos e vizinhos.
Você tem duas vacas.
Primeiro, o Governo federal trará normas para Ao chegar em casa, dois fiscais da vigilância saConceito: Comunismo Cambojano
determinar como você vai poder alimentá-las e nitária estão te aguardando com uma intimação
Você tem duas vacas.
para depor sobre abate não autorizado de aniquando vai poder tirar leite delas.
O governo pega as duas e fuzila você, acusando- Depois, ele lhe paga para não tirar leite delas em mais para consumo.
-o de ser um capitalista criminoso centralizador determinadas épocas do ano, sob o argumento
dos recursos de produção da Nação e fomentan- do controle de preços (pois leite com excesso de
do a fome de seu Povo.
oferta fará cair o preço no mercado interno e externo, podendo oscilar perigosamente a balança
Pensamento da Semana 2: de pagamentos).
Nos demais meses que lhe é permitida a ordePensamento da Semana 3:
nha, o Congresso institui o IOL - Imposto sobre a
Ordenha do Leite - que abocanha 24,3% do valor
“A Igreja Católica
da venda sobre um faturamento médio projetado
informa que as traições
- mesmo que você não consiga vender o leite,
pois a base tributária incide sobre uma estimativa
cometidas por homens
de produtividade.
a partir dos 60 anos,
O governo estadual, sabendo da existência das
duas vacas, institui o ICVDL - Imposto de Circudeixam de ser pecado,
lação de Vacas e Derivados de Leite com a alí-

“A única pessoa
que já governou o Rio
de Janeiro, está viva
e não está presa
é uma mulher, negra
e da favela.
Salve
Benedita da Silva!”

passando a ser
pequenos milagres!”

Estará mais empolga. No amor, seja realista.
Ninguém é perfeito! Trabalhar em algo diferente pode ser
ótimo. Nº da Sorte 60.

Câncer - 21/06 à 21/07

Estará comunicativa. Amor do passado deve
despertar lembranças. Talvez precise resolver pepino no
lar. Nº da Sorte 43.

3883-3433

Leão - 22/07 à 22/08

Programa com a turma levanta o astral! A
relação está em harmonia. Seu trabalho será reconhecido.
Nº da Sorte 41.

Virgem - 23/08 à 22/09
Não conte demais com a sorte. Paquera e vida
a dois protegidas. Será fácil se concentrar no trabalho. Nº
da Sorte 12.

3883-3433

Libra - 23/09 à 22/10

Evite situações arriscadas. Se está só, saia e
jogue charme. Use a criatividade no emprego. Nº da Sorte
16.

Escorpião-23/10 à 21/11

Vale a pena repensar algumas coisas. Na
relação, ouça sua intuição. Pode ter uma boa surpresa nas
finanças. Nº da Sorte 18.

3883-3433

Sagitário- 22/11 à 21/12
Curta os amigos. Fora da rotina, a paquera deve
correr melhor. Mantenha os pés no chão no serviço. Nº da
Sorte 31.

Capricórnio-22/12 à 20/01
Tire um tempo pra fazer o que gosta e para
colocar o papo em dia com os amigos. A paquera será um
sucesso! Nº da Sorte 19.

3883-3433

Aquário-21/01 à 19/02
Curta a companhia da família. Momentos
animados a dois. Estará intuitiva e sensível. No trabalho
momento de traquilidade. Nº da Sorte 10.

Peixes - 20/02 à 20/03
Em casa, esforce-se mais. A dois, supere o
ciúme e tudo ficará bem. Concentre-se no serviço. Nº da
Sorte 23.
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ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
quintal do Zequinha, R$900,00
1 dorm, sala, coz., área de
serviço. (água, IPTU e
condomínio incluso), piscina e
garagem. Tel.: (12) 3883-2665 /
(12) 98127-1333
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.

ALUGO para até 2 adultos
sobradinho mobiliado em
Condomínio fechado c/ ar
condicionado. Prox. ao
Centro. Ligue 3882-1172
horário comercial

ALUGO quarto mobiliado incluso água e luz/
Centro/ para uma pessoa
(12) 98153-0428/ 38823030
VD ótimo apto. com
vista à 60m da Martim e
Prainha/ só R$ 385 mil/
Facilito/ Tratar Telefbe
(11) 98353-3000

ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martim Sá
(12) 3882-1083/ 988420002/ 99672-0020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Na forma do disposto nos artigos 30 letra “c”, 24 letra “b”, 13, 14, 17 e
26 parágrafo único, todos do Estatuto Social do Lar Brazil`s Child, ficam
todos os associados, que estão quites com os cofres da Entidade, CONVOCADOS PARA UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que
será realizada no dia 25/03/19, na Avenida Ministro Dilson Funaro, 1095,
Jardim Britânia, nesta, com início às 20 horas em primeira convocação
e 20h15m para segunda convocação, com a presença mínima de 51%
(cinquenta e um por cento) dos associados inscritos, para deliberem sobre a eleição da nova DIRETORIA.

Alugo Porto Novo ót. local/ fds. escr. montado c/
kit p/resid/ R$ 2.000,00
incl. IPTU/ água/ luz/
98135-9004

28 de março de 2019

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1003935-26.2017.8.26.0587
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Felippe Jose Crescenti Filho
1ª Vara Cível1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1003935-26.2017.8.26.0587
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São Sebastião,
Estado de São Paulo, Dr(a). André Quintela Alves Rodrigues, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que FELIPPE
JOSÉ CRESCENTI FILHO, RG 4.816.618- SSPSP, Objetivando usucapir
o imóvel cadastrado na Prefeitura sob o n. 3133.114.3448.0014.0103,
situado no Município de São Sebastião, bairro Barra do Sahy, na Rua
Maria Caetana, 631 Casa 5, devidamente apontado em planta com as
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas
2000, N=7.370.442,526 e E=429.590,511. Inicia-se no PONTO 01 (hum),
ponto este caracterizado por ponto projetado, devidamente apontado
em planta, ponto este localizado do lado da Rua Maria Caetana, ponto
este distante na distância de 672,15m da confluência formada pelo inicio da Rua Maria Caetana com a Avenida Deble Derani Luíza, com as
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas
2000, N=7.370.442,526 e E=429.590,511. Daí segue por uma distância
de 10,55m (dez metros e cinquenta e cinco centímetros) e AZ:154°37 28
até atingir o PONTO 02 (dois), ponto este caracterizado por alambrado
com as coordenadas N=7.370.435,115 e E= 429.598,020, daí segue por
uma distância de 31,60m (trinta e um metros e sessenta centímetros)
e AZ:146°51 28 até atingir o PONTO 03 (três), ponto este caracterizado por uma quina com mourão e alambrado com as coordenadas
N=7.370.408,656 e E= 429.615,296, confrontando do PONTO 01 (hum)
ao PONTO 03 (três) por alinhamento de divisa existente com Haroldo
Tavares inscrição cadastral 3133.114.3459.9999.0000 e Luiz de Franco
Neto com inscrição cadastral 3133.114.3459.0001.0000. Daí deflete à
direita e segue por uma distância de 19,70m (dezenove metros e setenta
centímetros) e AZ:200°47 29 até atingir o PONTO 04 (quatro), ponto este
caracterizado por muro de arrimo com as coordenadas N=7.370.390.239
e E= 429.608,303, confrontando do PONTO 03 (três) ao PONTO 04
(quatro) pelo alinhamento de divisa existente com imóvel nº.631 da Rua
Maria Caetana, posse de Ricardo Carelli. Daí deflete à direita e segue
por uma distância de 49,30m (quarenta e nove metros e trinta centimetros) e AZ:313°42 48 até atingir o PONTO 05 (cinco), ponto este caracterizado por divisa com alambrado as coordenadas N=7.370.424,308 e E=
429.572,669, confrontando do PONTO 04 (quatro) ao PONTO 05 (cinco)
com o imóvel nº.631 casa 6 da Rua Maria Caetana, em posse de Felippe
José Crescenti Filho com inscrição cadastral 3133.114.3448.0014.0104.
Daí deflete à direita e segue por uma distância de 25,50m (vinte e cinco
metros e cinquenta centímetros) e AZ:44°24 08 até atingir o PONTO 01
(hum) ponto inicial desta descrição, confrontando do PONTO 05 (cinco)
ao PONTO 01 (hum) com a Rua Maria Caetana, Prefeitura Municipal
de São Sebastião/SP, encerrando com uma área de 1.010,50m2, e o
imóvel cadastrado na Prefeitura sob o n. 3133.114.3448.0014.0104,
situado no Município de São Sebastião, bairro Barra do Sahy, na Rua
Maria Caetana, 631 Casa 6, devidamente apontado em planta com as
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas
2000, N=7.370.424,308 e E= 429.572,669. Inicia-se no PONTO 05
(cinco), ponto este caracterizado por ponto projetado na divisa do imóvel
n.631 Casa 6 com o Imóvel n.631 Casa 5, devidamente apontado em
planta, ponto este localizado do lado esquerdo da Rua Maria Caetana,
ponto este distante na distância de 678,30m da confluência formada
pelo inicio da Rua Maria Caetana com a Avenida Deble Derani Luíza,
com as Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal
Sirgas 2000, N=7.370.424,308 e E= 429.572,669. Daí segue por uma
distância de 17,85m (dezessete metros e oitenta e cinco centímetros) e
AZ:224°13 43 até atingir o PONTO 06 (seis), ponto este caracterizado
por alambrado com as coordenadas N=7.370.411,517 e E= 429.560,218,
daí segue por uma distância de 7,50m (sete metros e cinqüenta centímetros) e AZ:245°36 53 até atingir o PONTO 07 (sete), ponto este caracterizado por uma quina com mourão e alambrado com as coordenadas
N=7.370.408,418 e E= 429.553,383, confrontando do PONTO 05 (cinco)
ao PONTO 07 (sete) com Rua Maria Caetana, Prefeitura Municipal de
São Sebastião/SP. Daí deflete à esquerda e segue por uma distância de
51,50m (cinquenta e um metros e cinquenta centímetros) e AZ:126°58
19 até atingir o PONTO 08 (oito), ponto este caracterizado por alambrado
com as coordenadas N=7.370.377.445 e E= 429.594,528, confrontando
do PONTO 07 (sete) ao PONTO 08 (oito) com o imóvel n. 631 da Rua
Maria Caetana de posse de Ricardo Carelli. Daí deflete à esquerda e
segue por uma distância de 18,80m (dezoito metros e oitenta centimetros) e AZ:47°06 58 até atingir o PONTO 04 (quatro), ponto este caracterizado por muro de arrimo as coordenadas N=7.370.390,239 e E=
429.608,303, confrontando do PONTO 08 (oito) ao , PONTO 04 (quarto)
com o imóvel de n.º 631 da Rua Maria Caetana em posse de Ricardo
Carelli. Daí deflete à esquerda e segue por uma distância de 49,30m
(quarenta e nove metros e trinta centímetros) e AZ:313°42 48 até atingir o PONTO 05 (cinco) ponto inicial desta descrição, confrontando do
PONTO 04 (quatro) ao PONTO 05 (cinco) com o imóvel nº.631 casa 5 da
Rua Maria Caetana com cadastro municipal 3133.114.3448.0014.0101,
em posse de Felippe José Crescenti Filho, encerrando com uma área
de 1.063,73m2, conforme levantamento topográfico, estando em termos
expediuse o presente Edital de Citação com prazo de 30 dias e para
querendo, contestarem a ação no prazo de 15 dias sob pena de revelia,
presumindo-se verdadeiros os fatos ali narrados nos termos do artigo
344 do CPC. Assim pelo presente edital, que vai publicado no Diário
Oficial e afixado nos termos da Lei, ficam os réus interessados, ausentes,
incertos e desconhecidos e não sabidos devidamente citados dos termos
da referida ação, para que no futuro não aleguem ignorância ou erro.,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Sao Sebastiao, aos 03 de dezembro de 2018.

Suzuki Boulevard M 800
Vendo – ano 2009 preta com
35.000 Km. IPVA e seguro
pagos. Com pedaleiras e alforje
de couro R$.25.000,00
Fone: 12 98114-0022

28 de março de 2019
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APM da EE “Colônia dos Pescadores”
Av Sergipe, 905 – Indaiá – Caraguatatuba, SP

EDITAL DE LICITAÇÃO - CANTINA ESCOLAR - 2019

Interessado: APM da EE Colônia dos Pescadores
Modalidade: Melhor Oferta
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de
Lanchonete/Cantina nas
dependências da EE Colônia dos Pescadores, em Caraguatatuba.
A Diretora Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual
Colônia dos Pescadores, situada à Av Sergipe, 905 Indaiá, Caraguatatuba/
SP, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração
dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, na
secretaria da escola, nos dias 28 de março a 01 de abril de 2019, das 8h
às 17h com a equipe gestora da escola, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 53,06 (Cinquenta e três Reais e seis centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, em nome da Associação de Pais e Mestres da
EE. Colônia dos Pescadores, junto ao Banco do Brasil-001, agência nº
1741-8 conta corrente nº 40.0998, sem devolução posterior.
As propostas, bem como toda a documentação, deverão ser encaminhadas para o mesmo endereço, em envelopes lacrados até o dia 16 de abril
de 2019, às 16h, A abertura dos envelopes será em seção pública no dia
16 de abril de 2019, às 17h, nas dependências da Escola, pela Comissão
Julgadora designada pela Diretora Executiva da APM. A divulgação do
resultado ocorrerá no dia 19 de abril de 2019, às 9h, nas dependências
da escola.
Caraguatatuba, 14 de março de 2019.
Suziany Gomes Bisachi
Diretora Executiva da APM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Aluga-se 1 apartamentos de um
dormitório no bairro Pontal
Santa Marina próximo a pista.
sala conjugada, uma suíte e
banheiro com instalações para
máquina de lavar.
Possue uma vaga de garagem
com controle remoto,
antena coletiva para TV
digital, porteiro eletrônico e
Wi-Fi - Fone: 98114-0022
com proprietário
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

Alugo casa 2 dormitórios sendo 1
suíte/ 1 wc grande/ sala c/ cozinha/
área serviço coberta/ garagem
coberta p/ 3 carros/ Jd das Palmeiras
/aceito proposta
Tratar (12) 98199-2523

Maria Martins Fernandes da Silva RG. 9.457.177-6, Presidente da Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba – ACCC,
sito à Rua Irmã São Francisco, 190, Bairro Caputera, Caraguatatuba/SP,
Tel. 12 3881 2556, usando as suas atribuições Convoca Associados, Voluntários, Plantonistas, Diretoria e Funcionários para a Assembléia Geral
que será realizada no dia 11/04/2019 às 14:00 horas na Sede desta Entidade de acordo com o artigo 18 em 1ª chamada com 2/3 dos Associados
após 30 minutos em 2ª chamada com qualquer número, não exigindo a Lei
quorum especial para:
* Aprovação do Relatório e Balancete Anual;
* 5ª Alteração do Estatuto e Regimento Interno, desta Entidade em vista atender as necessidades atuais da Entidade.
Maria Martins Fernandes da Silva
Presidente ACCC.

Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2
fundo para represa.
R$ 30.000,00
aceito carro.
Fone: 974040022 e
997299981
INDÍA – 18 anos, magrinha, tudo
durinho, nova na cidade. Com local
discreto. Atendimento
diferenciado. (12) 99106-7728
(12) 98163-8999

EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS, prazo 30 dias. processo nº 1001085-62.2018.8.26.0587.
O Dr. Guilherme Kirchner, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca
de São Sebastião/SP faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que perante este juízo se processam os termos
de uma ação de usucapião, requerido por MARCELO MESQUITA MEYER
onde objetiva usucapir um terreno que se localiza no bairro de Boiçucanga,
município de São Sebastião, onde as divisas tiveram inicio no ponto 1,
situado no alinhamento direito da rua caxambu, de quem da Avenida Walkir
Vergani dirige-se ao local, distante 230,00 metros do cruzamento dos alinhamentos dessas duas vias públicas e junto a chanfro de divisa com a rua
Benjamim Manoel dos Santos, antiga rua Martinópolis; daí, segue, pelo referido chanfro, no azimute de 106º15'29" e na distância de 03,07 metros até o
ponto 2, situado junto ao alinhamento da rua Benjamim Manoel dos santos;
deste ponto, deflete à direita e segue, por este alinhamento, no azimute de
141º32'30" e na distância de 27,71 metros até o ponto 3, situado junto ao
alinhamento da travessa Benjamim Manoel dos Santos; daí deflete à direita
e segue, por este alinhamento, no azimute de 244º09'04" e na distância de
25,17 metros até o ponto 4, situado junto ao muro de divisa do prédio nº234
da rua caxambu, edificado na área remanescente de propriedade tabular
do Espólio de João Fernandes de Pontes; daí, deflete à direita e segue,
por essa confrontação, no azimute de 331º26'20" e na distância de 28,87
metros até o ponto 5, situado junto ao alinhamento direito da rua Caxambu;
deste ponto deflete à direita e segue por este alinhamento, no azimute de
61º26'20" e na distância de 18,20 metros até o ponto 1, onde tiveram início
e fecharam-se estas divisas, encerrando uma área de 648,02m² (seiscentos
quarenta e oito metros e dois decímetros quadrados) tudo conforme memorial descritivo e documentos que comprovam a posse mansa e pacífica
por mais de 20 anos. Estando em termos, expediu-se o presente edital de
citação dos supramencionados, para que no prazo de 15 dias, a contar dos
30 dias deste edital, contestem o feito sob pena de serem aceitos como
verdadeiros os fatos alegados e para que não aleguem ignorância ou erro no
futuro, nos termos dos artigos 232, 285, 319 e 942 do CPC. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, 27 de fevereiro de
2019. Eu_____________Escrevente, digitei. Eu_______________Escrivão
Diretor, subscrevi.

VENDE – TROCA-SE Chacrinha
Pouso Alto / B. Martins – linda 2.400
m² área – casa nova, 200m²
construção – R$ 350000,00
F.:(12) 98135-9004
ALUGO Porto Novo kit VD Capricórnio Lote
térrea/ semi-mobiliada/ c/ 320m²/ fte. rodovia
ótimo local/ R$ 750,00/ e hotel Água Viva/ doc
incl. água/ luz/ IPTU/ ok/ todo urbanizado (12)
99771-6916/ 98194-2620
98135-9004
PATRICIA MESTIÇA – 21 anos, mulherão, branquinha, completa, solteira,
fogosa, coxas grossas, bumbunzão
guloso. Aceito cartão. (12)997886507/ (12) 98267-1492

1º Vara Civel 1º Vara Civel
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003580-41.2017.8.26.0126
O MM Juiz de Direito da 1º Vara Civel, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr. Ayrton Vidolin Marques Junior, na forma da Lei, etc.
EDITAL DE CITAÇÃO DOS EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES,
INCERTOS E NÃO SABIDOS, PROPRIETÁRIOS, POSSUIDORES E
CONFINANTES, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, PROC. Nº 100358041.2017.8.26.0126
O DOUTOR Ayrton Vidolin Marques Júnior, M. JUIZ DE DIREITO da 1º
Vara Judicial da Comarca de Caraguatatuba/SP, na forma da Lei, etc.,
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 1º Cartório se processam os termos da Ação
de Usucapião PROCESSO Nº 1003580-41.2017.8.26.0126, promovido
por MARIA JOSÉ BERBEL, através da qual objetiva por r. sentença, a
declaração de domínio do imóvel localizado nesta cidade do imóvel
situado na Rua Manoel Telles Barreto, Bairro Porto Novo, Caraguatatuba/
SP, Lote 07 da Quadra 102, identificado na Municipalidade local sob Id. nº
07.228-025, assim descrito e confrontados: Inicia a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.380.952,004m e E 455.348,942m;
deste, segue confrontando com a rua Manoel Telles Barreto, com o
seguinte azimute e distância: 179º33’03” e 10,10m até o vértice 2, de
coordenadas N 7.380.941,897m e E 455.349,021m; deste, segue confrontando com Isaias Pinto Barbosa, com o seguinte azimute e distância
269º50’12” e 21,10m até o vértice 3, de coordenadas N 7.380.941,837m
e E 455.327,924m; deste, segue confrontando com Adotivo Teodoro de
Resende, com o seguinte azimute e distância: 0º02’18” e 10,00m até o
vértice 4, de coordenadas N 7.380.951,847m e E455.327,930m; deste,
segue confrontando com José Esteves Ortiz, com o seguinte azimute e
distância: 89º34’16” e 21,00m até o vértice 1, ponto inicial da descrição
deste perímetro, encerrando uma área de 211,77m² e 62,23m de perímetro. Assim sendo, expediu-se este edital, pelo qual ficam os réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, inclusive os
confrontantes acima mencionados bem como seus cônjuges e/ou sucessores, CITADOS para, no prazo legal de 15 (quinze) dias contados a partir
do decurso do prazo do presente edital, venham, querendo, apresentar
contestação, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelos promoventes, (art. 285, 2º parte e 319, ambos do Código de
Processo Civil). O presente edital será publicado e afixado na forma da
lei. Nada mais, dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 23 de
março de 2018.

BRUNA – Gaucha, 19 anos, loira dos
olhos azuis, branquinha, carinhosa,
completa. Nova na cidade. Com local
discreto. Aceito cartão. (12) 99106-7728
(12) 98163-8999

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

VIVI – 19 anos, baixinha, casada,
carente, completa, magrinha,
bumbum empinadinho. Aceito
cartão. (12)99788-6507/
(12) 98267-1492

GUSTAVO – 19 anos, novinho, ativo,
magrinho, carinhoso. Atendo homens, mulheres, casal. Novo na
cidade com local discreto. Aceito
cartão. (12) 99616-0797
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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