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Caraguatatuba realiza Semana da 
Educação Infantil e Prevenção 

às Deficiências 
Agosto é o mês de 

conscientização sobre a pre-
venção das deficiências. Em 
Caraguatatuba, a Secretaria 
de Educação, através do se-
tor de Educação Inclusiva, 
promove entre os dias 19 e 
23, uma semana voltada à 
temática, realizando ativi-
dades de conscientização e 
esclarecimentos.

As atividades serão 
realizadas em todas as uni-
dades escolares da rede mu-
nicipal e serão voltadas aos 
alunos, pais e responsáveis, 
educadores e toda a comu-
nidade.

A Diretora de Edu-
cação Inclusiva, Adriana 
Coelho, esclarece que há 
um movimento mundial de 
mudança quando se fala de 
deficiência. As práticas, até 
então centradas no trata-
mento, estão sendo revistas 
e focadas na prevenção. Um 
avanço no processo educa-

tivo, junto da prevenção, 
se torna necessário, para a 
redução dos índices da de-
ficiência.

É exatamente por 
isso que o trabalho desta 
semana tem como foco a 
educação na prevenção das 
deficiências. “Prevenir é 
uma necessidade urgente e 
pressupõe o conhecimento 
das causas da deficiência ou 
situações de risco capazes 
de gerar mais crianças defi-

cientes”, disse ela.
Atualmente o setor 

de educação inclusiva de 
Caraguatatuba atende mais 
de 1600 crianças.

Consulte a progra-
mação na unidade escolar 
de seu filho, sobrinho, neto 
e participe!

A informação e o co-
nhecimento podem garantir 
melhor qualidade de vida às 
nossas crianças.

Caraguatatuba inicia curso de 
eletricista de redes da EDP São Paulo 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, em uma parceria 
com a distribuidora de ener-
gia elétrica EDP São Paulo, 
iniciou nesta segunda-feira 
(19/08), mais uma oportuni-
dade de qualificação profis-
sional, por meio do curso de 
eletricista de redes, ministra-
do pelo Senai.

As inscrições foram 
realizadas no mês de julho e 
contou com 1053 inscritos. 
Destes, 16 foram seleciona-
dos pela EDP para realizar 
o curso. O treinamento tem 
carga horária de 540 horas e 
será realizado em uma sala 
no Centro Esportivo Muni-
cipal “Ubaldo Gonçalves” 
(Cemug).

Segundo a analista de 
gestão de pessoas e respon-
sável pelo programa na EDP, 
Vânia Barbosa, é a segunda 
vez que a escola de eletricis-
tas forma pessoas no municí-
pio e pela primeira vez, em 
parceria com a Prefeitura de 
Caraguatatuba. “Sem dúvi-
das essa união só agregou no 
desempenho do curso. Esta-

mos muito satisfeitos”, disse.
A Prefeitura junta-

mente com o Fundo Social 
de Solidariedade organiza-
ram o espaço para o treina-
mento e toda estrutura física 
com a instalação dos postes 
de rede e residências dentro 
do Cemug, para realização 
das aulas práticas.

O prefeito Aguilar Ju-
nior também esteve presente 
na aula inaugural e ressaltou 
que os formados sairão aptos 
para atuar em todo litoral, 
seja dentro ou fora da EDP. 
“É um curso renomado e es-
pero encontrar todos no dia 
da formatura. É uma opor-
tunidade para gerar renda às 

famílias. Agarrem esta opor-
tunidade”, disse aos alunos.

O curso terá aulas te-
óricas e práticas sobre prin-
cípios e leis que regem o 
funcionamento de sistemas 
elétricos, desenvolvido de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

A aluna Marcia Pe-
reira, de 39 anos, compara a 
oportunidade como ganhar 
na loteria. “Um curso desse 
e gratuito é muita sorte, es-
tou muito feliz”. Já Henrique 
Mendes, de 31 anos tenta in-
gressar na EDP há quase um 
ano. “É um sonho realiza-
do, uma conquista mais que 
aguardada”, contou.

VENDO – TRAVESSÃO 
R$ 90 MIL - 1 dor., sala, coz., 

wc, varanda, gar, quintal, 
ótimo local Aceita veículo 
como parte do pagamento  

Fone: 3887-9306 
(12) 98209-8467

VENDO Lotes de 300m² no 
Balneário Mar Azul, com 
IPTU e escritura definiti-
va, próximo ao comercio 
só R$ 45.000m00 à vista. 
Ligar para Paulo Roberto 

Fone: (12) 99723-1028
ALUGO casa Sumaré 
trav. Engenho Velho 83/ 
2 qtos/ 2 banhs/ coz/ ga-
ragem/ R$ 800,00/ 99656-
8479

VD urgente casa 2 
dor/ meio lote/ fino acab/ 
murada/ doc posse/ IPTU 
no nome/ R$ 100 mil/ par-
cela/ Rec. Do Sol/ 99216-
3304

VD ótimo lote no 
Jardim Britânia 50mts 
da praia dctos OK/ R$ 
220.000,00/ TT 99622-
9797 zap

Terreno 500m no 
Tinga c/casa 2 dorm/ 
escritura definitiva/ 
R$180.000,00/ c/ casa 
de 4 cômodos/ (12) 3883-
6161/ wats (12) 99788-
5442
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EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS 
INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO 
N° 001266-03.2015.403.6135,
PROMOVIDA POR CANTO DO RIO REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE 
LTDA CONTRA A UNIÃO FEDERAL E OUTROS, COM O PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS.
O DR. CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR, JUIZ FEDERAL DA 1ª 
VARA DE CARAGUATATUBA, 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 CANTO DO RIO REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA 
para constatarem a presente ação processo nº0001266-03-2015-4.03-
6135 e para que chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e 
ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o 
prazo de 20 dias, para que apresentem contestação, se as tiverem, dentro 
do prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia, do imóvel abaixo 
descrito: AREA A- O Autor é possuidor há mais de vinte (20) anos, sem 
qualquer oposição, do seguinte imóvel: Rua Benedito Carlos de Almeida 
nº 293, localizado ano Bairro de Juquey-São Sebastião/SP. medindo 
4.825,46 mts2., confronta com a Rua Benedito Carlos de Almeida e com o 
imóvel nº 324 da Rua Claudio Izidoro do Espeito Santo, dai deflete a direita 
com área da marinha (LLTM), área remanescente do Autor, dai deflete a 
direita com terreno denominado área B de Waldeir Jose Colhado, inscrição 
cadastral nº 3133.111.6428.0218.0000 9 faixa de servidão e Passagem 
do duto da Petrobrás, dai deflete a direita confrontando com terreno vago 
s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo de propriedade de Marco 
Godinho Franco com inscrição cadastral nº 3133.111.6201.0001.0000, 
encerrando uma área de 4.825,46 mts2. AREA-B- O Autor é possuidor há 
mais de vinte (20) anos, sem qualquer oposição, do seguinte imóvel: Um 
Rua Benedito Carlos de Almeida nº 293, localizado ano Bairro de Juquey-
São Sebastião/SP. medindo 5.920,09 mts2, cravado no alinhamento de 
divisa e muro existente confrontando com a Rua Claudio Izidoro do Espirito 
Santo, (Prefeitura de São Sebastião) e terrenovago s/n de propriedade de 
Marco Godino Franco, inscrição cadastral nº 3133.111.6201.00010000 da 
Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, dai deflete a direita terreno vago 
s/n da Rua Carlos Benedito de Almeida, 293 de propriedade de Waldeir 
Jose Colhado, daí deflete confrontando com linha limite da faixa de ter-
renos de marinha ( LLTM) área remanescente do Autor, dai deflete a 
direita confrontando com a linha limite da Faixa de terrenos de Marinha 
(LLTM), área remanescente do Autor, dai deflate à direita, confrontando 
linha limite da faixa de terrenos de Marinha (LLTM) e com propriedade 
s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo com inscrição cadastral nº 
3133.111.6418.022.0000 de propriedade de Pedro Jutglair Ejio e com o 
imóvel nº 210 da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, com inscrição 
cadastral nº 3133.111.6418.0038.0000 propriedade do Condomínio Sum-
mer Ville e com terreno vago s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo 
de propriedade de Hermogenes Antonio Salgues Agra, inscrição cadastral 
nº 3133.111.6418.0086.0000 e com o imóvel nº 256 da Rua Claudio Iz-
idoro do Espirito Santo, de propriedade de Claudionor Dias Coelho Filho, 
inscrição estadual nº 3133.111.6418.0102.0000, encerrando uma área de 
5.920,09 metros quadrados. O presente edital será publicado e afixado 
na forma da Lei e assim, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, ficando 
citados os eventuais réus em lugar incerto e desconhecido, bem como 
todos aqueles que porventura possam, para se alegar qualquer interesse 
ou direito sobre o imóvel usucapiendo fazerem representar nos autos por 
advogado, bem como advertidos de que não sendo contestada a ação no 
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 ar-
tigo 344, observando-se o disposto no Art. 345, I, ambos do Código de Pro-
cesso Civil. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 
02 de agosto de 2019. Eu, ______ Laércio da Silva Junior, Técnico Judi-
ciário (RF 1949), digitei e conferi. Eu ______, Leonardo Vicente Oliveira 
Santos, Diretor de Secretaria (RF3462), reconferi e assino.

CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR
Juiz Federal

O Condomínio Residencial Cravinhos, requer que o Sr. Djalma dos 
Santos, portador da CTPS n. ° 0060677-00608 , compareça na 
empresa ASSCON, localizada na Av. Siqueira Campos, n. ° 583, 
Sumaré, Caraguatatuba-SP, para a entrega de sua CTPS para an-
otação da rescisão do contrato de trabalho em decorrência do tér-
mino do prazo de 05 anos contados da data da concessão de sua 
aposentadoria por invalidez. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO CONDOMINIO STUDIO 500. 
A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria 
da Associação dos  Compradores do Condomínio Studio 500, com sede 
nesta cidade de Caraguatatuba-SP, à rua Evaristo da Veiga nº 500, bairro 
do Jardim Aruan, CEP: 11.665-320, CONVOCA, todos os compradores-
proprietários das unidades residências do Edifício Studio 500,  com sede 
no endereço epigrafado, e demais pessoas interessadas, para a realização 
da Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 24 de agosto de 
2019,  às 14:00hs em primeira convocação, e às 14:30hs em segunda 
convocação com qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá, 
na sede do Edifício Studio 500, à à rua Evaristo da Veiga nº 500, bairro do 
Jardim Aruan,  a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte ordem 
do dia: 1 – Deliberação sobre a fundação da Associação, 2 – Aprovação 
do Estatuto Social da entidade; 3 – Eleição e posse da 1ª Diretoria; 4 - As-
suntos de interesse geral. 

A empresa Praiamar Transportes Eireli, 
CNPJ 56.260.862/0002-99,  informa 
que no dia 07/08/2019 foi extraviado 
seu Livro de Ocorrência Modelo 56.
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Pouso Frio, Chácara com 
5.000,00 m2 fundo para 
represa. R$ 30.000,00 

aceito carro. Fone: 
974040022 e 997299981

LETICIA – Novinha, morena 
clara, safadinha. Adoro homens 

mais velhos. Faço tudo com 
carinho. Barranco Alto. (12) 

99624-9354 / (12) 98263-4313

MARCELA – 22 anos, 
morena, mulherão, baixinha, 

lábios grandes, seios GG, 
bumbunzão. Aceito cartão. 

Porto Novo. (12) 99706-9313

CASAS NO GOLFIN-
HO 2 DORM/ A PARTIR 
DE R$ 170.000,00/ ACEI-
TA FINANCIAMENTO/ 
(12) 3883-6161/ wats (12) 
99788-5442

Casa no GAIVOTAS 1 
DORMITÓRIO GRANDE/  
área serv/ garagem/ R$ 
135.000,00/ (12) 3883-
6161/ wats (12) 99788-
5442

Casa no Tinga de es-
quina 3 dor/ garagem 
para 4 carros/ escritura 
definitiva/ R$ 235.000,00/ 
(12) 3883-6161/ wats (12) 
99788-5442

VD casa próximo ao 
Centro 3 dorm. sendo 
uma suite no térreo mais 
dois quartos com sacada 
no piso superior/ área 
gourmet/ dctos ok/ facilita 
pgto direto com propri-
etário/ aceita imóvel até 
50%/ TT 99622-9797 zap

VD Lote 11x16 cer-
cado/ poste luz/ esq/ Mas-
saguaçu/ R$ 60 mil ou R$ 
35 mil + 45 x 1.000,00/ 
99216-3304

VD casa 2 dorm./ Mar-
tim de Sá/ dctos. OK/  R$ 
210.000,00/  TT 99622-
9797 zap

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

VENDO Ford KA 
2007/ vermelho/ doc ok/ 
R$ 12.000,00 (12) 99748-
3729

Terreno  em aclive no 
Jd Califórnia 400 metros/ 
5 minutos do Centro/ R$ 
85.000,00/ (12) 3883-
6161/ wats (12) 99788-
5442

CASA NO GAIVOTAS 
2 DORM/ AV PRINCIPAL/ 
R$ 175.000,00/ (12) 3883-
6161/ wats (12) 99788-
5442

Casa 2 dormitórios/ 
mais edícula no Estrela 
Dalva/ R$ 320;000.00/ 
(12) 3883-6161/ wats 
(12) 99788-5442

VD lote Pontal 
Santa Marina/ murado 
e aterrado/ dctos ok/ R$ 
130.000,00/ TT 99622-
9797 zap
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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

Delivery


