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New
s

 O vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu), 
após muita luta, comemora junto a comunidade do Rio Marinas o desblo-
queio judicial de uma área de 380 mil metros² no loteamento. Com essa de-
cisão, mais de 400 famílias serão beneficiadas. Fernando Cuiu teve aprova-
do, durante seu mandato, diversos requerimentos cobrando providências 
para o caso. Ofícios também foram feitos pelo parlamentar. “Essa é com 
certeza uma das maiores conquistas como vereador. Sempre digo que estou 
ao lado do povo, lutando junto as autoridades para fazer o melhor para eles. 
Esses munícipes agora poderão contar com água, luz e toda infraestrutura. 
Era urgente essa decisão e fico muito feliz em ter conseguido junto ao Pre-
feito Aguilar Junior, que não mediu esforços, sempre nos apoiou e comprou 
essa briga para ajudar a comunidade”, falou o parlamentar. “Após 17 anos, 
esse bairro que estava esquecido será beneficiado. Tenho certeza que o 
nosso prefeito vai levar muitas melhorias e nós estaremos sempre reivindi-
cando isso”, finalizou.

Fernando Cuiu e Aguilar Junior conseguem água e luz 
para o Rio Marinas

Aguilar Junior investe na 
ampliação de leitos do Hopital 

Estela Maris após 10 anos
Gênesis de Atlântida realiza 

2ª Feijoada Beneficente

São Sebastião é a única 
cidade do Litoral Norte a 

ter Oficina de Acesso
Prefeito atende 

Aurimar com Pronto 
Socorro e novos leitos 

para a Santa Casa



 - 02 -Noroeste News 13 de junho de 2019

Aguilar Junior investe na ampliação de leitos do Hopital Estela Maris após 10 anos
O prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Junior, assinou na manhã desta 
terça-feira (11/06) a ordem de serviço 
para as obras de ampliação de 54 leitos 
hospitalares na Casa de Saúde Stella 
Maris.

O lançamento oficial aconteceu 
em cerimônia no saguão do Teatro Má-
rio Covas e contou também com a en-
trega de duas novas ambulâncias para o 
Samu de Caraguatatuba.

Conforme o projeto, o Hospital 
Stella Maris contará com mais 54 no-
vos leitos de enfermaria/internação, 
leitos de urgência e emergência, leitos 
de observação, além de espaço médico, 
sala de expurgo, copa de funcionários, 
vestiários de funcionários, enfermarias, 
espaço de isolamento, sala de preparo, 
farmácia, posto de enfermagem, cozi-
nha hospitalar, câmaras frias, área de 
inspeção de alimentos, copa de distri-
buição, sala de leitos de observação, 
sala de leitos de emergência, rouparias, 
consultórios, recepção, sala de espe-
ra, sala de inalação, sala de medica-
ção, área de maca, espaço Samu, sala 
de higienização, banheiros acessíveis, 
rampas, estacionamentos, paisagismo e 
guarita nova. O investimento gira em 
torno de R$ 14 milhões.

O Stella Maris possui hoje 157 
leitos, sendo 116 para pacientes SUS e 
41 para convênios particulares.

O prefeito Aguilar Junior desta-
cou que a obra será de vital importância 
para melhorar a saúde de Caraguatatu-
ba. “Atualmente, temos dificuldades 
de internação de pacientes em casos 
de média e alta complexidade, porque 
há mais de 10 anos não houve investi-
mento em aumento de leitos no Stella 

Maris. Tenho certeza que, com todo 
investimento que fizermos em saúde, 
estaremos salvando vidas”, afirma o 
prefeito.

A Prefeitura de Caraguatatuba 
destaca ainda que estão em andamento 
mais duas outras obras na Casa de Saú-
de Stella Maris, com recursos estaduais 
e federais. Trata-se de mais 10 leitos de 
psiquiatria e um novo Ambulatório.

Com todos os empreendimentos, 
o Stella Maris passará de 157 para 221 
leitos hospitalares no município para 
atendimento de média e alta complexi-
dade.

Aumento do repasse do 
convênio e atendimentos

Um dos principais pedidos do 
prefeito Aguilar Junior ao assumir o 
governo em 2017 foi restabelecer o 
diálogo com o Instituto das Pequenas 
Missionárias, que administra a Casa de 
Saúde Stella Maris há mais de 50 anos.

Com isso, houve aumento de 
repasse financeiro e novos serviços 
foram oferecidos a partir de recursos 
municipais.

Em 2016, o valor repassado a 
Santa Casa era de R$ 1,2 milhão e em 
2019 chega a R$ 2,5 milhões por mês, 
aumento de mais de 100%. Alguns ser-
viços foram criados e outros retoma-
dos, pois tinham sido extintos em 2016.

Nas cirurgias eletivas o aumento 
foi de 92 em 2016 para 140 procedi-
mentos em 2019. Já as consultas ambu-
latoriais passaram de 1.050 para quase 
1.500 consultas, assim como as inter-
nações que subiram de 31.227 em 2016       

para   56.370   em   2019.

Pelo convênio fir-
mado nesta gestão, a Pre-
feitura criou procedimen-
tos por imagem (exames) 
na Santa Casa e desde 
2017 já são 2.050 inter-
venções. O serviço não 
era executado em 2016, 
assim como pequenas ci-

rurgias ambulatoriais que em 2019 fo-
ram equivalentes a 269 procedimentos.

Segundo relatório apresentado 
pela Secretaria de Saúde, foram reali-
zados 808 atendimentos de 1ª consulta 
e retorno nas seguintes especialidades: 
anestesia, bucomaxilo, cirurgia geral, 
ginecologia, ortopedia, pediatria, uro-
logia, vascular, otorrino e cardiologia.

Plantonistas

Houve aumento também no nú-
mero de plantonistas presenciais e va-
lores pagos por plantão.

Em 2016, o hospital oferecia 
apenas os atendimentos de ortopedista, 
cirurgia geral e anestesista pelo valor 
de R$ 1,2 mil por 12 horas.

Já em 2019, os mesmos servi-
ços eram oferecidos e os profissionais 
passaram a receber R$ 1,4 mil por 12 
horas. Além disso, foram criados os 
atendimentos de neurologista/neuro-
cirurgia, ultrassonografista, vascular, 
urologista, nefrologista e cardiologista.

Segundo a Secretaria de Saúde, 
foi registrado aumento no número de 
plantonistas de sobreaviso e valores 
pagos por plantão.

Em 2016, a Casa de Saúde ofe-
recia apenas os atendimentos de orto-

pedista, neurologista e ultrassonografia 
pelo valor de R$ 1,2 mil por 12 horas.

Já em 2019, os mesmos servi-
ços eram oferecidos e os profissionais 
passaram a receber R$ 1,4 mil por 12 
horas. Além disso, foram criados os 
atendimentos de bucomaxilo, vascular, 
urologista, nefrologista e cardiologia.

E por fim, nesta gestão foi criado 
o serviço de plantonista de retaguarda 
na especialidade de psiquiatria e em 
2019 são 20 consultas.

Novas ambulâncias

 Além disso, foram entregues 
oficialmente pela Prefeitura de Ca-
raguatatuba nesta terça-feira (11/06) 
duas novas ambulâncias para o SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência).

Os recursos são do Ministério 
da Saúde para reposição de frota e o 
investimento chega a R$ 345,4 mil. O 
deputado Baleia Rossi foi quem auxi-
liou o município na agilidade da libe-
ração dos benefícios.

As ambulâncias serão usadas 
como equipamentos de Suporte Básico 
de Vida, com a possibilidade de serem 
transformadas em Suporte Avançado 
de Vida.
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Prefeito atende Aurimar 

com Pronto Socorro e novos 
leitos para a Santa Casa

Sempre lutando pela área da saúde no 
município de Caraguatatuba, Aurimar Mansa-
no teve mais uma conquista para a cidade. O 
prefeito Aguilar Junior assinou na última terça-
-feira, a ordem de serviço para a construção do 
Pronto Socorro e a ampliação dos leitos da Casa 
de Saúde Stella Maris (Santa Casa).

“Estou muito feliz por mais essa con-
quista. A população agradece. Caraguá neces-
sitava de uma ampliação do seu principal hos-
pital. Nossa luta pela saúde é antiga, entendo 
que deve ser sempre uma prioridade”, falou 
Aurimar Mansano.

No último ano, o vereador teve apro-
vado pela Câmara Municipal o requerimento 
109/2018, de sua autoria, cobrando informa-
ções do Executivo, quanto às obras da Casa 
de Saúde Stella Maris. “Temos muitos outros 
documentos reivindicando por novos leitos e 
melhorias na Santa Casa”, revelou.

Conforme o projeto, a Santa Casa con-
tará com mais 54 novos leitos de enfermaria/
internação, leitos de urgência e emergência, 
leitos de observação, além de espaço médico, 
sala de expurgo, copa de funcionários, vestiá-
rios de funcionários, enfermarias, espaço de 
isolamento, sala de preparo, farmácia, posto de 
enfermagem, cozinha hospitalar, câmaras frias, 
área de inspeção de alimentos, copa de distri-
buição, sala de leitos de observação, sala de 
leitos de emergência, rouparias, consultórios, 
recepção, sala de espera, sala de inalação, sala 
de medicação, área de maca, espaço Samu, sala 
de higienização, banheiros acessíveis, rampas, 
estacionamentos, paisagismo e guarita nova. O 
investimento gira em torno de R$ 14 milhões.

A Santa Casa possui hoje 157 leitos, 

sendo 116 para pacientes SUS e 41 para 
convênios particulares. “Quero agradecer ao 
prefeito Aguilar Junior e sua equipe, sempre 
preocupada e atenta em fazer o melhor pela 
cidade. Tenho certeza que essa conquista fi-
cará marcada como uma das principais desse 
governo”, disse Aurimar.

Aurimar Mansano sempre lutou por 
verbas para a saúde, conquistando através de 
emendas, diversos equipamentos para a Santa 
Casa, além da construção da maternidade. O 
Hospital Regional, que em breve estará pron-
to, foi uma das principais conquistas do Vere-
ador. “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 Odontoló-
gica)”, frisou. Recentemente, o Parlamentar 
conseguiu também o Pronto Atendimento 24 
horas para o Massaguaçu, região Norte. Auri-
mar luta ainda pelo término e funcionamento 
do UPA 24h da região Sul. As UBSs do Morro 
do Algodão, Casa Branca e Perequê Mirim fo-
ram conquistadas após luta do Vereador, assim 
como as ampliações dos Postos de Saúde do 
Tinga e do Porto Novo.

Beach Tennis de Caraguá conquista 
seis medalhas em Mogi das Cruzes
A equipe de Beach 

Tennis de Caraguatatuba es-
teve no último final de sema-
na no Tênis Clube de Mogi 
das Cruzes para a disputa da 
Copa Amazon - competição 
que possui a chancela da Fe-
deração Paulista de Tênis. No 
total, a cidade foi representada 
por 22 atletas que conquista-
ram seis medalhas. 

Os destaques da equipe 
foram: Arthur Marinho, cam-
peão na categoria masculina 
B; Pedro Barbosa e Viviane 
Ferreira, campeões na catego-
ria mista C; Richard Gomes e 
Paula Mariana, vice-campeões 
na categoria mista C; Milton 
Diniz e Iago Almeida, 3° lu-
gar na categoria masculina B; 
Milton Diniz e Bruna Marcon-
des, 3° lugar na categoria mis-
ta B; e Richard Gomes e Yan 
Marcus, 3° lugar na categoria 
masculina C.

O Beach Tennis
O Beach Tennis (tênis 

de praia) foi criado no final 
da década de 80 na província 
de Ravena, na Itália. Segundo 
a federação internacional da 
modalidade, mais de 500 mil 
pessoas praticam o esporte 
por todo o mundo. No Brasil, 
o esporte foi apresentado ofi-
cialmente apenas em 2008 no 
Rio de Janeiro.

Foto: Bruna Marcondes As aulas
As aulas de Beach 

Tennis em Caraguá são gra-
tuitas e ministradas pelos 
professores Mario Arouca 
e Letícia Uva. Elas aconte-
cem as terças e quintas, na 
praia da Martim de Sá, e as 
quartas e sextas, na praia do 
Camaroeiro. As aulas acon-
tecem das 15h às 18h e tem 
o apoio da Secretaria de Es-
portes e Recreação de Cara-
guatatuba.

Após 17 anos, Justiça atende pedido 
de Aguilar e desbloqueia Balneário 

Rio Marinas para receber obras 
O Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível de Cara-
guatatuba, Ayrton Vidolin 
Marques Júnior, acatou um 
pedido realizado pela Pre-
feitura para desbloquear 
judicialmente uma área de 
380 mil metros quadrados 
localizada no Loteamen-
to Balneário Rio Marinas, 
Região Sul do município. 
A decisão, que beneficiará 
mais de 400 famílias, foi 
assinada e publicada na úl-
tima sexta-feira (07/06).

O processo, que tra-
mita desde o ano de 2002, 
é uma ação civil pública 
movida pelo Ministério Pú-
blico de São Paulo contra 
os loteadores da área, que 
descumpriram a legislação 
ao comercializar os lotes 
sem a devida infraestrutura 
(vias, água, esgoto, pavi-
mentação).

A administração pú-
blica municipal, entenden-
do que a população neces-
sitava urgentemente de uma 
solução, ingressou com o 
pedido no judiciário para 
obter autorização para reali-
zar as ações que foram des-
cumpridas pelos loteadores.

Com a decisão ju-
dicial, a Prefeitura de Ca-
raguatatuba pode liberar 
as guias de emplacamento, 
bem como atuar junto às 
concessionárias de serviços 
públicos (Sabesp e Bandei-
rante Energia). Serão reali-

zados serviços de abertura 
de vias, ligações da rede de 
água e esgoto, rede elétrica 
e pavimentação.

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior 
explicou a importância da 
autorização judicial. “Após 
17 anos do processo trami-
tando, obtivemos autoriza-
ção para realizar obras que 
beneficiarão 412 famílias 
que já residem no loteamen-
to, e que a partir de agora, 
terão o direito de receber os 
serviços essenciais como 
água e luz”, disse ele.

Aurimar conquista obra de 
recapeamento na Av. Guilherme 
de Almeida no Morro do Algodão

O vereador Aurimar Mansano está 
celebrando mais uma conquista para o Mor-
ro do Algodão. Será iniciada nos próximos 
dias a segunda fase do recapeamento da Ave-
nida Guilherme de Almeida.

“Estou muito feliz em ter consegui-
do a continuação desses serviços que muito 
contribuirão para aqueles que transitam por 
essa importante via do Morro do Algodão. 
Sabemos que essa obra era aguardada por 
todos os munícipes e agora podemos cele-
brar”, disse Aurimar Mansano, que já havia 
conseguido a obra da primeira fase, realiza-
da ano passado.

Agora, com recursos municipais, a 
Prefeitura fará a intervenção no começo e 
final da avenida, totalizando cerca de 8.780 
metros quadrados. A intervenção compreen-
de os seguintes trechos: entre a Rua Ademar 
Fida até a Rodovia SP-55 e entre a Praça do 
Cruzeiro e a Rua Pedrina Borges Arouca.

Além disso, o contrato prevê também 
a execução da obra de recapeamento asfálti-
co na Rua Duque de Caxias. Serão utilizados 
como material concreto betuminoso usinado 
a quente (CBUQ). O prazo de execução da 
obra gira em torno de três meses, dependen-
do das condições climáticas.

“Quero agradecer ao prefeito Agui-
lar Junior e toda a sua equipe que aceitaram 
nossas reivindicações. São anos que vínha-

mos cobrando a melhoria na Guilherme de 
Almeida.”, disse o vereador.

Aurimar Mansano também conquis-
tou para a via rede elétrica e luminárias. 
Para o Morro do Algodão, ele já conseguiu 
um CRAS, píeres as margens do Rio Ju-
queriquerê, a instalação e substituição de 
lâmpadas de Led no parque de iluminação 
pública; a ampliação e reforma da creche; 
pavimentações de diversas ruas; a constru-
ção da creche; ampliação da Escola Carlos 
Ortega; ampliação e iluminação em torno 
da creche; construção do Pólo Cultural e 
da Unidade Básica de Saúde (UBS), a ins-
talação da rede de esgoto; construção da 
quadra poliesportiva; entre outras obras e 
espaços para a comunidade.
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São Sebastião promove 1º Encontro 
do Programa Emergencial de Auxílio 

ao Desemprego
A Secretaria de De-

senvolvimento Social (SE-
DES) da Prefeitura de São 
Sebastião promoveu de 4 a 6 
de junho, no Tebar Praia Clu-
be, o 1º Encontro do Progra-
ma Emergencial de Auxílio 
ao Desemprego (PEAD).

O objetivo foi ofere-
cer aos participantes que dei-
xam o programa no próximo 
mês, a oportunidade de refle-
tir sobre o mercado de traba-
lho e suas oportunidades, por 
meio da oficina “Transforme 
Sua Ideia em Modelo de Ne-
gócio”, realizada em parceria 
com o Sebrae-SP.

Para o integrante do 
programa, Anderson Rober-
to, 31, a capacitação ajudou 
a planejar o futuro. “Achei 
o curso muito interessante, 
pois eu já pensava em abrir 
um negócio e não sabia como 
fazer. Agora eu sei o que é 
preciso, pois pude construir 
melhor a minha ideia”, disse.

Segundo o analista de 

negócios do Sebrae, Eduardo 
Ilário, os participantes foram 
estimulados a tirar as ideias 
do papel. “Falamos sobre as 
diferentes formas de acesso 
ao mercado de trabalho e 
como empreender. A capaci-
tação contou com a aplicação 
de conceitos básicos, uso de 
ferramentas e a aplicação de 
exercícios práticos sobre em-
preendedorismo”, destacou.

Sobre o PEAD
O programa de cará-

ter assistencial e temporário, 

compreende a implantação e 
a manutenção de uma frente 
de trabalho objetivando pro-
mover ocupação, qualifica-
ção profissional e garantia 
de renda por um período pré-
-determinado (que vai de seis 
meses a dois anos) até que a 
renda familiar se reestabele-
ça. É destinado a pessoas de-
sempregadas e em situação 
de vulnerabilidade social, 
visando ampliar a oportuni-
dade de inserção no mercado 
de trabalho e garantir a inclu-
são social.

Caps AD oferece oficina de Marcenaria 
para auxiliar no tratamento de pacientes

A Prefeitura de Ilha-
bela, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, oferece 
oficina de Marcenaria para 
auxiliar no tratamento de pa-
cientes do Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas 
(Caps AD). As aulas ocorrem 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, na sede do Caps 
AD, no Perequê.

“O objetivo é reutili-
zar materiais que já não tem 
serventia e estão em locais 
inapropriados, transforman-
do-os em peças úteis e bo-
nitas, capazes de despertar 
o desejo de consumo”, des-

tacou Cintia Regina 
Santos, terapeuta ocu-
pacional.

A verba arreca-
dada auxilia na aquisi-
ção de inúmeros ma-
teriais para construir 
novos objetos, na emis-
são de documentos pesso-
ais, ajuda de moradia, entre 
outras necessidades dos pró-
prios pacientes.

Os trabalhos são ex-
postos nas quintas e sextas-
-feiras, e aos finais de sema-
na, sempre das 9h às 15h, na 
Praça Elvira Storace, e na 

própria unidade do Caps AD, 
durante a semana, das 9h às 
17h, ambas no Perequê.

A unidade do Centro 
de Apoio Psicossocial Álco-
ol e Drogas (Caps AD) fica 
localizado na avenida Co-
ronel José Vicente de Faria 
Lima, 372, no bairro do Pe-
requê.

Caraguatatuba realiza audiências públicas 
para tratar do convênio com a SABESP 

Após a aprovação da 
revisão do Plano Municipal 
de Saneamento Básico de 
Caraguatatuba pela Câmara 
Municipal de Caraguatatuba, 
a Prefeitura realiza agora a 
consulta e audiências públi-
cas para estabelecimento do 
contrato de programa com 
a concessionária prestadora 
dos serviços de abastecimen-
to de água, coleta e trata-
mento de esgoto. O trabalho 
contempla o plano de inves-
timentos (metas), estudos, 
obras, prioridades e defini-
ção da agência reguladora 
que realizará a fiscalização 
da prestação dos serviços.

Os documentos rela-
tivos estão disponíveis para 
consulta pública na página 
pelo link http://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/sanea-
mento/. As audiências estão 
agendadas para os dias 24/06 

(segunda-feira), às 18h, na 
Câmara Municipal de Cara-
guatatuba e 26/06 (quarta-
-feira), às 18h, no Auditório 
Maristela de Oliveira (FUN-
DACC).

Nota oficial Prefeitura de Ubatuba 
Iluminação da Praia do Cruzeiro

Por meio da secretaria de Obras, a Prefeitura de 
Ubatuba informa que o projeto em andamento da ilu-
minação da orla do Cruzeiro, com a instalação de 26 
postes na areia da praia, será remanejado a partir de 
sexta-feira, 6 de junho, para a área pavimentada, pró-
xima à mureta.

O projeto foi aprovado pelo Governo do Estado 
na faixa de areia. No entanto, devido a questionamen-
tos ambientais, o prefeito Délcio Sato (PSD) solicitou 
à área técnica da prefeitura uma reavaliação e assim 
foi aprovada a realocação.
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Mamãe Tatiane Lucio e Papai William 
prepararam uma festa maravilhosa no 
Buffet Onda da Alegria, com o tema da 
Larissa Manoela para comemorar os 7 

aninhos da princesa Luana. Parabéns!!!

São Sebastião é a única cidade do 
Litoral Norte a ter Oficina de Acesso
A Prefeitura de São 

Sebastião inaugurou segun-
da-feira (10) a “Oficina de 
Acesso”, que visa incluir 
pessoas com deficiências no 
mercado de trabalho para a 
reforma ou recuperação de 
cadeiras de rodas e mate-
riais ortopédicos. A Oficina 
é a única do Litoral Norte 
a atender o programa e será 
realizada pela Secretaria da 
Pessoa com Deficiência e do 
Idoso (SEPEDI), em parceria 
inédita com o Fundo Social, 
o Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) e o Grupo 
Serveng.

Onze profissionais 
– todos com algum tipo de 
deficiência – irão trabalhar 
como auxiliares de mecâni-
ca, ficando responsáveis pelo 
conserto de todas as cadeiras 
de rodas danificadas ou que-
bradas do município.

De acordo com o se-
cretário da SEPEDI, Ercí-
lio de Souza, o objetivo do 
programa é a inclusão de 
pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, já que 
dessa forma eles podem ter 
uma posição ativa dentro da 
sociedade.

“Trata-se de um ser-
viço gratuito a todos com 
mobilidade reduzida”, des-
tacou o prefeito Felipe Au-
gusto, que afirmou que toda 
política pública, construída 
com amor, objetividade, se-
riedade e velocidade, segura-
mente faz crescer os produ-
tos e serviços que o governo 
disponibiliza para o cidadão.

Para Marcelo Apare-
cido Luís, do Grupo Serveng, 

essa parceria entre o público 
e o privado é essencial para 
o desenvolvimento do país. 
“Só tenho a agradecer, espe-
ro que seja uma longa parce-
ria”, disse.

O Presidente do Con-
selho Municipal da Pessoa 
com Deficiência, Rodrigo 
Tudi, contou que toda ma-
nutenção que precisava fa-
zer em sua cadeira de rodas 
tinha que mandar para São 
Paulo. “Essa Oficina aqui 
vai melhorar a vida de muita 
gente”, destacou.

São Sebastião oferece Curso de 
Capacitação a Vigilantes Patrimoniais

A Prefeitura de São 
Sebastião, através da Se-
cretaria de Segurança (SE-
GUR), deu início ao Curso 
de Capacitação de Vigilantes 
Patrimoniais, que terá a du-
ração de três dias. O curso 
está sendo realizado em uma 
sala do Shopping Pierotti, no 
Centro.

De acordo com o 
Chefe da Vigilância Patri-
monial, Marcos Magalhães, 
os vigias estão aprendendo 
noções de: Segurança Pú-
blica e Crime Organizado; 
Prevenção e Combate a In-
cêndio; Vigilância Patrimo-
nial – Noções de Segurança 
Privada e Segurança Física 
de Instalações; Legislação 
Aplicada; Estatuto do Servi-
dor; Relações Humanas no 
Trabalho; Noções de Primei-
ros Socorros; Procedimentos 
Operacionais de Vigilância 
Patrimonial; Noções de Se-
gurança Eletrônica; Radio-
comunicação e Alarmes; De-
fesa Pessoal e Bastão Tonfa.

As aulas estão sendo 
ministradas por profissionais 
da área, como o comandante 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), Mauro Morando; o 
GCM Rodrigues, o capitão 
da PM de São Sebastião, 
Eduardo Gonsales dos San-
tos, e brigadistas de incên-
dio.

De acordo com Ma-
galhães, os vigias estão há 
cerca de 10 anos sem alguma 
atualização. “Esta primeira 

turma conta com a partici-
pação de 35 alunos. Não 
podemos convocar todos 
de uma vez para não haver 
desfalque nos setores”, ex-
plicou.

De acordo com o 
Secretário de Segurança, 
Emerson Elias, a atualiza-
ção visa ao aperfeiçoamen-
to das habilidades e compe-
tências para realização de 
serviços em portaria, apli-
cando técnicas de controle 
e orientação de pessoas. 
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

 Trabalhe com dedicação e conclua suas 
tarefas. Projetos pessoais estão favorecidos. Confie em 
sua capacidade intelectual e terá grandes realizações. No 
amor, o clima é de paixão. Nº da Sorte 18.

 Mantenha discrição no ambiente de trabalho e 
guarde segredo de seus principais projetos. Compartilhe os 
seus desejos apenas com as pessoas em quem realmente 
confia. Final de semana ótimo. Nº da Sorte 13.

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

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Esta fase promete bons momentos íntimos com 
o par. Aprenda a abrir mão de algumas coisas em casa e 
use sua ousadia para renovar suas esperanças. Encare um 
trabalho extra. Nº da Sorte 20.

 No trabalho, vai ser preciso ter ideias diferentes 
e originais para conseguir um novo cargo. Tente olhar para 
o futuro para se realizar na profissão. No campo amoroso, 
compartilhe segredos. Nº da Sorte 18.

 Há ótimas chances de conhecer pessoas 
interessantes nesta semana. Momento favorável para 
começar uma dieta saudável ou adquirir novos hábitos. 
Nº da Sorte 20.

 Tente controlar sua ansiedade nesta semana. 
Não fique pensando em mudar radicalmente a sua vida a 
toda hora, é melhor deixar as coisas como estão para não 
ter de fazer tudo outra vez.  Nº da Sorte 01.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Alguém de outra cidade deve mexer com suas 
emoções e uma amizade masculina poderá ser uma boa 
conselheira nesta hora. Procure ajudar as pessoas, mas 
não se coloque em situações delicadas. Nº da Sorte 09.

 Preserve o que tem em mãos, bem como a 
confiança que as pessoas depositam em você. No setor 
amoroso, o clima será de muita sensualidade e diversão 
aproveite ao lado do seu amor. Nº da Sorte 15.

 Ótima sintonia com os amigos. Estará mais 
sensível no final de semana. Atenção com coisas do coração! 
Aproxime-se de gente influente no trabalho. Nº da Sorte21.

 Cuidado com excesso de ambição: baixe suas 
expectativas. Excelente astral para fazer as pazes com 
quem ama.  Cuidado com fofocas e promessas duvidosas. 
Reserve mais tempo para curtir seu par. Nº da sorte 01.

 Concentre-se em seus interesses e chegará 
aonde quer. Com foco em suas responsabilidades, poderá 
se destacar no que faz. Na relação afetiva, expresse seu 
romantismo. Nº da Sorte 61.

 Afaste o desânimo e enfrente os desafios com 
firmeza. Na paixão, discrição e privacidade serão essencial! 
Revele seus projetos aos chefes: fará bem à sua carreira. 
Nº da Sorte 28.

“A verdade 
tarda... mas não 

falta!”

No tribunal, o juiz pede que o acusado conte 
a sua versão dos fatos.
— Foi assim, meritíssimo... Eu estava na 
cozinha cortando carne pra fazer churrasco 
e o chão estava muito escorregadio, porque 
a empregada tinha acabado de encerar... Aí 
minha mulher chegou perto pra dar palpite 
no tempero da carne, escorregou, esbarrou 
em mim e caiu com o peito em cima da faca...
— Pode continuar! — disse o juiz, muito des-
confiado.
— Muito machucada, ela se levantou e, logo 
em seguida, escorregou de novo. Novamen-
te em cima da faca. E assim foi... Por 14 ve-
zes!

Quem tirou São José dos Campos? 
O Juíz de Fora! 

Era um jogo de futebol entre Brasil e Portu-
gal, quando acontece uma falta para a sele-
ção do Brasil, Roberto Carlos pega na bola 
para marcar a falta. O árbitro repara que os 
jogadores da seleção portuguesa ficam to-
dos de costa para a bola. Então pergunta: 
- Ei, garotada vocês vão ficar todos de cos-
tas pra bola porquê? 
Responde o capitão português: 
- Você acha que nós vamos perder um go-
laço destes? 

Dois amigos estavam fumando maconha em 
São João Del Rey e foram pegos pela polí-
cia. No dia do julgamento o juiz, que estava 
de bom-humor, disse: - Vocês parecem ser 

boas pessoas, por isso lhes darei uma se-
gunda chance! - Ao invés de irem pra cadeia, 
vocês terão que mostrar para as pessoas os 
terríveis males das drogas e convencê-las a 
largá-las! 
- Compareçam ao tribunal daqui uma sema-
na, pois eu quero saber quantas pessoas 
vocês convenceram! Na semana seguinte 
os dois voltaram e o juiz perguntou para o 
primeiro homem: - Como foi sua semana, 
rapaz? - Bem, meritíssimo, eu convenci 17 
pessoas a pararem de consumir drogas para 
sempre! - 17 pessoas? - disse o juiz, satis-
feito - Que maravilha. O que você disse para 
elas? - Eu usei um diagrama, meritíssimo. 
Desenhei 2 círculos como estes: O o - Aí 

apontei pro círculo maior e disse: - Este é o 
seu cérebro em tamanho normal... - e apon-
tando pro menor - E este é o seu cérebro 
depois das drogas! - Muito bem! - aplaudiu o 
juiz, virando-se para o outro sujeito - E você? 
Como foi sua semana? - Eu convenci 234 
pessoas, meritíssimo! - 234 pessoas? - ex-
clamou o juiz, pulando da cadeira - Incrível! 
Como você conseguiu isso? - Utilizei um 
método parecido com o do meu colega. De-
senhei 2 círculos como estes: o O - Mas eu 
apontei para o círculo menor e disse: - Este 
é seu c* antes da prisão... 

O Juiz foi convidado por uma cidadezinha do 
interior para dar uma palestra sobre direito. 
A estrada p/ esta cidadezinha era ruim p/ 
cac*te e cheia de buracos, além disso esta-
va quente e o ar cheio de poeira. O motorista 
preocupado com o Juiz, toda vez que passa-
va em um buraco olhava p/ trás como a pe-
dir desculpas, mas o Juiz na sua imponência 
não falava nada, neca de reclamar, sempre 
sentado com as costas retas e olhando p/ 
frente. Três horas depois eles chegam na ci-
dadezinha, e todo solicito o motorista ajuda 
o Juiz a descer do carro, e pergunta sorrindo 
amarelo: - Espero que Vossa Excelência não 
esteja muito cansado. Ao que o Juiz soltan-
do um suspiro fundo e desmunhecante diz: 
- Cansada?! Eu estou é morta!!!!!!!  

“Excelentíssimo” Juiz 
Certa vez, ao transitar pelos corredores do 
fórum, fui chamado por um dos juízes ao seu 
gabinete. 
- Olha só que erros ortográficos grosseiro 
que têm nesta petição!!! 
Estampado logo na primeira linha do petitó-
rio lia-se: 
“Excelentíssimo juiz”. Gargalhando, o magis-
trado me perguntou: 
- Por acaso esse advogado foi seu aluno na 
Faculdade? 
- Foi sim - reconheci. Mas onde está o erro 
ortográfico a que o senhor se refere? 

O juiz pareceu surpreso: 
- Ora, meu caro, acaso você não sabe como 
se escreve a palavra excelentíssimo? 
Então me expliquei: 
- Acredito que a expressão pode significar 
duas coisas diferentes. 
Se o colega desejava se referir a excelência 
dos seus serviços, o erro ortográfico efetiva-
mente é grosseiro. Entretanto, se fazia alu-
são a morosidade da prestação jurisdicional, 
o equívoco reside apenas na junção inapro-
priada de duas palavras. O certo então seria 
dizer “excelentíssimo” juiz. 
Depois disso aquele magistrado nunca mais 
aceitou, com naturalidade, o tratamento de 
excelentíssimo juiz. 
Sempre pergunta: 
- Devo receber a expressão como extremo 
de excelência ou como superlativo de lento? 

No julgamento, vira-se o juís para o réu:
- Como conseguiu entrar numa casa gradea-
da e tirar todos os bens?
- Não vou  ensinar a minha profissão!
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Genesis de Atlantida realiza a 

2º Feijoada Beneficente

Os ingressos podem ser adquiridos 
na sede do Jornal Noroeste News - 

fone: 3600-6280 ou na No Vaca Açaí - 
fone 3888-4720

Curta metragem provoca debate 
sobre conscientização ambiental 

A exibição do curta 
metragem ‘Praia de Plásti-
co’, na noite de sexta-feira 
(07/06), na Praça do Caiça-
ra, fez os presentes discuti-
rem sobre a importância da 
conscientização ambiental. A 
iniciativa ocorreu dentro do 
projeto ‘Cinema nos Bairros’, 
da Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Cara-
guatatuba como parte das co-
memorações do Dia Mundial 
do Meio Ambiente.

Produzido pela Asso-
ciação Caraguatás Ambiental 
(ACA), o filme fala sobre a 
ocupação da Praia da Mococa, 
na região Norte de Caraguata-
tuba, e suas consequências. O 
presidente da entidade, Pedro 
Caetano, alertou que o muni-
cípio já chegou a contribuir 
com 45% do total de mangue-
zais do litoral Norte e hoje 
restam menos de 5%. “Não 
estamos dando a devida im-
portância para esse tema”.

Já o vice-presidente da 
ACA, Roque Alves Pereira, 
destacou estudo do Instituto 
de Oceanografia da Univer-

sidade de São Paulo (IOUSP) 
onde aponta que até o final 
do século haverá elevação do 
nível do mar em 1,60 metro, 
sendo 80 centímetros nos 
próximos 40 anos. “Muitas 
casas estão comprometidas e 
temos de pensar nas gerações 
futuras, nos nossos filhos e 
netos que podem encontrar 
uma região devastada se nada 
for feito”.

O produtor rural Ale-
xandre Luiz Campos Serra, 
de Abra de Dentro, destacou 
que o filme é triste ao mos-
trar como a população tem 
prejudicado a vida marinha. 
“Nós que usufruímos da praia 
temos de dar atenção ao nos-
so lixo”.

Na avaliação da pro-
fessora de Biologia, Ana 
Rosa, “é preciso sensibilizar 
para pensar na nossa região 
que é tão linda, mas está suja. 
Temos de praticar hábitos 
saudáveis”.

Ex-escoteiro, Ander-
son Luis Gonçalves Junior 
foi fundo no debate: “nada 
muda se não mudarmos a 

mentalidade” e fez um ques-
tionamento: “Será que não 
tem outra opção além das sa-
colas plásticas dos supermer-
cados? O que me preocupa 
são as pessoas saírem da zona 
de conforto, de deixar as suas 
prioridades”.

A coordenadora de 
Ecologia e Cine, Foto e Ví-
deo da Fundacc, Bruna Cal-
das, destaca que o objetivo do 
encontro foi retomar o projeto 
Cinema nos Bairros com uma 
discussão sobre esse tema tão 
urgente.

As próximas sessões 
serão nos dias 19, às 13h, no 
Centro Integrado de Atenção 
à Pessoa com Deficiência e 
ao Idoso (Ciapi), com o filme 
‘O Exótico Hotel Marigold’, 
como ação alusiva ao Dia 
Mundial da Conscientização 
da Violência Contra a Pessoa 
Idosa, e no dia 29, às 19h, no 
Campo de Futebol Society do 
Ipiranga, com o documentá-
rio ‘Caiçara – às Margens do 
Brasil’, em comemoração ao 
Dia do Pescador.
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VENDE-SE Máquina Imavel - 
Fabrica velas de parafina de 7 
dias e mais três tamanhos. Nova 
sem uso. Fone: (12) 99735-5029 

c/ José

ALUGA-SE Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao 

kiosk do Zequinha, a partir de 
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

ALUGA-SE Galpão 
comercial no Porto Novo, 

próximo a Ponte 
R$ 1500,00+ IPTU. Rua 
Placidina Ferreira dos 

Santos, 395. 
Fone: 3883-2665 e 
98127-1333 whats

Alugo casa cond. 2 
quartos/ 2 banhs/ sala/ 
coz/ lavand/ particular/ 
Tinga/ R$ 800,00/ 98130-
6031/ 97406/3399

ALUGO kitinete Porto 
Novo frente p/mar mobili-
ada/ c/gar/ p/solteiros ou 
casal s/filhos/ 3887-2431/ 
98181-9259

ALUGA-SE KIT MO-
BILIADA PORTO NOVO/ 
ótimo local/ 98135-9004

VD Gaivotas terreno 
490mts. (escrit) c/ casa 
(175mts de constr.) di-
vidida: Casa A: quarto/ 
coz/ sala americ. e wc/ 
Casa B: 2 qtos/ coz/ sala 
americ. e wc/ Entradas In-
dependentes/ R$ 250 mil/ 
(12) 99704-0685

VD terreno 1.000m² mu-
rado e aterrado c/projeto 
aprovado de 10 sobrados 
na R. Cristovão de Bar-
ros/ um quarteirão da Piz-
zaria Lunamar/ avaliado 
em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 c/ Flávio

ALUGO CASA PORTO 
NOVO (lado da praia) 
2 dorms/ sala/ coz/ wc/ 
R$.1.000,00 - tratar (12) 
3883-1460 / 98883-6123

ALUGO Casa Indaiá 
2 dor (1 suite)/ sl/ sl jan-
tar/ coz/  wc/ lavand/ qto. 
despejo/ canil/ pisc/ gar 3 
carros/ R$.1.800,00/ (12) 
3883-1460 / 98883-6123

ALUGO KITNET próx-
imo a Rodoviária/ falar 
com Marcia/ 98253-1245
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Passo roupas p/R$ 50,00 
e faço faxina p/R$ 70,00/ 
somente região Centro 
Caraguá/ passo roupas 
a domicílio (27) 99785-
6966

DEBORA – Casada, 22 anos, 
completa s/ frescura. Faço tudo c/ 

carinho. Aceito cartão. 
(12) 98166-1153 

MIA JAPONESINHA – Mestiça, 
olhos verdes, 18 anos, baixinha, 

pequena sereia, branquinha, sape-
ca.   (12) 98166-1153 / 98263-4313

ISABELA – 18 anos, branquinha, 
olhos verdes, cabelos pretos, cor-
po malhado, iniciante, primeira vez 

anunciada, carinhosa, sua namoradi-
nha dos sonhos.  (12) 99106-7728

JULIA – 18 anos, mulata da 
cor do pecado, recém chega-
da, corpo durinho, carinhosa, 
estilo namoradinha. Com local 

discreto – (12) 98163-8999
MORENA BRONZEADA – com 

marquinha de biquíni, 
inesquecível, com local bem 

discreto e reservado - VITÓRIA  
(12) 99208-5150

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Diego Selhane Perez, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica de Caraguatatuba/SP, na forma da lei...
Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele tiverem  conheci-
mento, que em 26 de novembro de 2018 foi protocolado sob nº 187.543 
nesta Serventia documento firmado por JULIO SHIRO TSUGAWA, RG 
nº 3.404.564-2-SSP/SP, CPF nº 332.116.048-04, e sua mulher ELZA 
SACHIE TSUGAWA, RG nº 3.545.767-3-SSP/SP, CPF nº 609.400.858-87, 
casados pelo regime comunhão universal de bens, anteriormente à vigên-
cia de Lei nº 6.515/77, brasileiros, comerciantes, residentes e domiciliados 
na Rua Diego Bordezan, nº 190, Massaguaçú, Caraguatatuba/SP, pelo 
qual requerem o reconhecimento do seu direito de propriedade, através 
da Usucapião Extrajudicial, nos termos do art.216-A, da Lei nº 6.015/1973, 
de parte do imóvel urbano identificado como lote nº 1, da quadra U, do 
Loteamento Recanto do Sol, bairro Massaguaçú, Caraguatatuba/SP, ob-
jeto da matrícula nº 30.498, sendo o perímetro da área usucapienda assim 
descrito e caracterizado: inicia-se no ponto 1, cravado de frente para a 
Rua Diego Bordezan, sem critério de numeração, distante 2,33m do ponto 
de interseção formado pelos alinhamentos da Rua Tetsuo Watanabe com 
a Rua Diego Bordezan (antiga Rua Dezessete), caracterizado pelas co-
ordenadas georreferenciadas ao sistema U.T.M. (Datum Sirgas 2000), 
N:7391622.35m e E:465336.76m, deste ponto deflete à direita, e segue 
numa curva com desenvolvimento de 3,11m, e Raio de 5,64m até atingir o 
ponto 2; deste ponto deflete à direita e segue numa linha reta de 25,50m, 
com azimute de 137º18’10”, confrontando com a Rua Tetsuo Watanabe, 
até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita e segue numa linha reta 
de 3,80m, com azimute de 182º18’10” confrontando com a Rua Dezesseis 
até atingir o ponto 4; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta 
de 12,20m, com azimute de 227º18’10”, confrontando com a Rua Dezes-
seis, até atingir o ponto 5; deste ponto deflete à direita, e segue numa 
linha reta de 30,19m, com azimute de 317º36’19”, confrontando com o 
Prédio nº 160, da Rua Diego Bordezan (antiga Rua Dezessete), Propri-
etários: Fernando Antônio Sales- CPF: 758.091.338-00 e Rita de Cássia 
Lima de Sales – CPF:107.242.318-97, ID 08.522.002, até atingir o ponto 
6; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 12,40m, com 
azimute de 47º18’10”, confrontando com a Rua Diego Bordezan (antiga 
Rua Dezessete), até atingir o ponto 1, início da presente descrição, per-
fazendo uma área total de 441,47m², tudo conforme projeto completo e 
memorial descritivo elaborados pelo engenheiro civil Manoel Luis Ferreira, 
inscrito no CREA/SP sob nº 060075704-2, sob Anotação de Responsa-
bilidade Técnica nº 28027230172806799. Figuram como proprietários da 
totalidade do imóvel (1) Ivo Pinto de  Oliveira, e sua mulher Maria Cecilia 
Ayres Pinto de Oliveira; (2) Luiz Gonzaga Martins Costa, e sua mulher 
Maria Serena Tognoli Martins Costa; (3) Satuko Tanonaka Yano; (4) Satuki 
Nagai; (5) Kunio Nagai, e sua mulher Takeko Nagai; (6) Akiyoshi Nagai, e 
sua mulher Marina Emiko Nagai; (7) Yoshiro Nagai, e sua mulher Hiroko 
Sasamoto Nagai; (8) Hisao Osawa, e sua mulher Mitie Osawa. Os requer-
entes pleiteiam o reconhecimento da USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
prevista no art.1.238 do Código Civil vigente, alegando a posse do 
imóvel, com justo título, há mais 15 (quinze) anos. O requerimento e a 
documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição 
dos interessados para exame nesta Serventia,  à Avenida Presciliana de 
Castilho, nº 151, Centro, no horário de 9:00 às 16:00 horas, de segunda 
à sexta-feira, telefone (12) 3886-6111. Assim sendo, ficam intimados ter-
ceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros 
direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante 
este Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância, 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, 
cientes de que, caso não expressamente  contestados, serão presumidos 
como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes, sendo reconhe-
cida a Usucapião Extrajudicial, com o seu competente registro, conforme 
determina a Lei. Caraguatatuba/SP, 10 de junho de 2019. O Oficial, Diego 
Selhane Perez.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Associação Barnabé de Assistência Social Educacional e Cultural con-
voca a Assembléia Geral Extraordinária para a eleição da nova diretoria e 
conselho fiscal para o próximo biênio. Sendo a 1ª chamada as 18:00hrs 
e a 2ª chamada para a 18:15min do dia 15/06/2019 na rua Quatorze, nº 
222, bairro Pontal Santa Marina, CEP nº 11672290, na cidade de Cara-
guatatuba-SP.

Caraguatatuba, 28 de Maio de 2019.

Francisca Sousa da Silva
Presidente

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 aceito 

carro. Fone: 974040022 
e 997299981

VD R$ 260 mil Estrela 
D’alva casa nova/ fino 
acabamento c/2 dor. 
sendo1 st/ sl/ coz/ wc 2/ 
lavand/ gar/ (12) 98240-
5545

VD Capricórnio casa 
condomínio 1 dor/ sl/ 
coz/ wc/ gar/ R$ 90 mil 
(50 mil entrada/ saldo 
financiado) 98240-5545

VD casa Jd. Gaivotas 
R$ 150 mil 3 qtos/ sala/ 
coz/ banh/ churrasq/ gar. 
coberta/ 99629-7857 
dna. Theresinha

CASA A VENDA MAR 
AZUL 2 dorms (1 suite)/ 
sala/ coz/ WC/ a. serv/ 
gar/ R$.200 mil (12) 
3883-1460 / 98883-6123

ALUGO CASA 
TRAVESSÃO 2 dorms/ 
sala/ coz/ wc/ R$.750,00/ 
tratar (12) 3883-1460 / 
98883-6123

VD lote no Golfinho/ mu-
rado e aterrado/ 250m²/ av. 
principal bloquetada/ escri-
tura/ R$ 85.000 zap 99622-
9797 c/Jorge

GOLFINHO VD casa 3 
dorms (1 suite)/ sala/ coz/ 
WC/ a. serv/ gar/ R$.250 
mil (12) 3883-1460 / 
98883-6123

APTO. JD. PRIMAV-
ERA ALUGO 2 dorms/ 
sala/ coz/ wc/ s/gar/ 
R$.1.000,00 (12) 3883-
1460 / 98883-6123

ALUGO KITNET 
próximo a Rodoviária/ 
falar com Marcia/ 98253-
1245

VENDE-SE LOTES 
terrenos 150,00m²/ con-
strução 70,00m²/ Jardim 
Jaqueira/ (12) 99735-
5029 c/José

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

COMPRO RELÓGIO 
ROLEX / tratar: 3887-
4621

VD casa no Pontal da 
Cruz em S. Sebastião/ 2 
dorms./ 2 wc/ coz./ sala/ 
garagem p/2 carros/ 
chur./ escr. def./ 130m²/ 
99773-1621 / 98106-8876

VD CASA – nova Estre-
la Dalva/ R$260.000,00 / 
2 Dorm./ Sala/ coz./ wc./ 
lav. gav./ Ac. financ. bco/ 
(12) 98240-5545
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