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Centro de Referência da Mulher comemora 
um ano com mais de 12 mil atendimentos

O Centro de Referên-
cia da Mulher “Júlia Carmi-
na de Almeida Tenório”, um 
dos mais importantes equi-
pamentos da rede pública de 
saúde de Ilhabela, completou 
seu primeiro ano de funcio-
namento com a expressiva 
marca de 12.424 atendi-
mentos. A rápida cerimônia 
comemorativa, realizada na 
manhã desta segunda-feira 
(16), no prédio do CRM, 
contou com a presença da 
prefeita, Maria das Graças 
Ferreira, a Gracinha, e do 
secretário de Saúde, Alber-
to Orro, que anunciaram a 
ampliação dos exames e do 
atendimento.

 Em um ano de fun-
cionamento, após ser entre-
gue em 15 de setembro de 
2018, o Centro de Referência 
da Mulher realizou 12.424 
atendimentos, sendo as três 
especialidades com maior 
atendimento a Psiquiatria, 
como 3431; a Ginecologia 
com 1460 e a Dermatologia 

com 1450. Nesse período fo-
ram realizados 1844 exames 
de mamografia. E de acordo 
com a Secretaria de Saúde, o 
atendimento será ampliado, 
porque em breve deverão co-
meçar os exames de densito-
metria óssea e de ultrassono-
grafia e o funcionamento do 
centro cirúrgico.

 O espaço nasceu da 
proposta de fornecer o me-
lhor e mais completo atendi-
mento às mulheres em um só 
lugar, integrando especiali-
dades, com equipe preparada 
para oferecer serviços como 
prevenção, detecção preco-

ce, diagnóstico e tratamento 
das enfermidades das mulhe-
res. “O Centro de Saúde da 
Mulher é um grande avan-
ço nas ações de prevenção 
à saúde das mulheres e por 
isso oferece serviços inéditos 
na cidade, que antes precisa-
vam sair da ilha para buscar 
atenção”, lembrou a prefeita 
Gracinha.

 Na breve cerimônia, 
a prefeita parabenizou os 
funcionários, a Secretaria de 
Saúde pelos trabalhos e lem-
brou a homenageada com o 
nome do Centro de Referên-
cia, Júlia Tenório. 

Entreposto de Pesca do Camaroeiro 
começa a ganhar cobertura nova 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, através de em-
presa terceirizada, começa 
a instalar a cobertura do 
novo Entreposto de Pesca 
do Camaroeiro, que passa 
por reforma.

O espaço terá um 
layout mais aconchegante e 
agradável, com uma cober-
tura maior para atender os 
pescadores e consumido-
res, além de melhor dispo-
sição dos boxes e interven-
ções na câmara fria.

Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas, além 
do aspecto estético, as in-
tervenções geram grande 
impacto positivo no âmbito 
comercial e sanitário no es-
paço.

A obra contempla 
a execução de cobertura 
central que unirá os blocos, 
substituição de todo reves-

timento e piso cerâmico 
dos boxes, substituição 
das portas e esquadrias de 
madeira por esquadrias de 
alumínio e aço galvaniza-
do, execução de cisterna 
em alvenaria para captação 
d’água da chuva e utiliza-
ção da mesma na lavagem 
da área externa do entre-
posto, revisão e execução 
de novo sistema de esgoto, 
além da execução de paisa-
gismo com a introdução de 
árvores nativas e arbustos 
ornamentais. O investi-
mento chega a R$ 1,5 mi-
lhão.

Local provisório
A venda dos pes-

cados e camarões já está 
sendo realizada de forma 
provisória no galpão na en-
trada dos Mirantes da Orla, 
na lateral do Entreposto de 
Pesca.

O local temporário 
segue todas as condições 
sanitárias para atendimento 
e manuseio dos pescados, 
por isso, além da pintura 
da parte externa do muro, 
o espaço passou por uma 
reforma, instalação de pias, 
balcões, pintura, entre ou-
tros detalhes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIA-

ÇÃO BRASIL FORMAÇÃO COMPLETA - ABFC.
A ABFC, com sede na Praça José Rabelo da Cunha, nº 130, Bairro 
Sumaré em Caraguatatuba-SP, através de sua Diretoria Executiva, 
devidamente representada por seu Presidente Sr. JOSÉ HIROSHI SA-
SAKI, CONVOCA através do presente Edital, todos os associados, para 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede da ABFC, dia 
20 de setembro de 2019 às 08h00 em primeira convocação e às 08h30 
em segunda e última convocação, a fim de que possa ser realizada: 1-A 
Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ABFC, em 
cumprimento ao disposto no artigo 20, do Estatuto. 2-A inscrição das 
chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da ABFC até dia 16 de 
setembro de 2019, que se realizará dentre as chapas devidamente inscri-
tas e homologadas pela comissão eleitoral. 3-Somente poderão integrar 
as chapas os associados conforme artigo 5 e 8. 
Caraguatatuba, 02 de setembro de 2019.
Presidente Comissão Eleitoral José Hiroshi Sasaki

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Barnabé de Assistência Social Edu-
cacional e Cultural convoca a Assembléia Geral Extraordinária 
para a eleição da nova diretoria e conselho fiscal, para o próximo biênio 
do dia 26/09/2019 a 26/09/2021, sendo a 1ª chamada as 20:00 hs e a 2ª 
chamada as 20:15hs do dia 26/09/2019 na Rua Quatorze  n º 222, bairro 
Pontal Santa Marina Cep 11672-290 na cidade de Caraguatatuba-SP. 

Caraguatatuba, 10 de setembro de 2019.
Francisca Sousa da Silva

A Associação vem por meio deste comunicado convidar a todos os mora-
dores do Bairro Recanto do Sol, à compor a mesa diretora, para fundação 
da mesma. Que será realizada no Dia 10 de outubro de 2019, na Rua 02 n° 
40, Recanto do Sol as 19hrs.
Contamos com a Participação de todos. 

Rosemeire Gomes dos Santos
Presidente

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa PAULO C L DE SOUZA, com sede a Praça Diógenes Ribeiro 
de Lima, nº. 227 - bairro: Centro em Caraguatatuba/SP CEP: 11660-
490, inscrito no CNPJ 72.687.999/0001-08 e I.E 254.039.272.115 CO-
MUNICA O EXTRAVIO/PERDA da Impressora de Cupom Fiscal – ECF.
Modelo: IF ST120, Marca: SWEDA- número: SW40800000000010281
Caraguatatuba, 11 de setembro de 2019

Comunicação Extravio Livro de Registro de 
Empregados

A empresa JUNIOMAR PERON ME, estabelecida à Rua Henrique Dias, 89 
Jdm Aruan – Caraguatatuba/SP, CEP:11665-440, CNPJ 05.578.304/0001-
54 comunica o extravio do Livro de Registro de Empregados nº 01.
Caraguatatuba, 17/09/2019

ANA BEATRIZ TORRALBO GIMENEZ PIMENTA 
CPF: 047243948-03 – RG 18042245-5. Comunicado que perdi: 
Certidão 297/2013 – data da Expedição: 30/09/2013 – período 
de 17/03/1992 a 22/04/2002. Conforme boletim de ocorrência n° 
0001149305/2019.

VD chácara 2.600m²/ 
pomar/ casa/ rancho 
70m²/ parte murada e to-
tal cercada/ Pegorelly/ R$ 
300 mil c/ propr/ 99635-
6599

VENDO TERRENO em 
Paraibuna bairro São Ger-
mano/ 765m²/ R$ 30 mil 
(12) 99629-4745 aceito 
proposta

Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado c/projeto aprovado 
de 10 sobrados na Rua 
Cristovão de Barros/ 
um quarteirão da Piz-
zaria Lunamar/ avaliado 
em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 com Flávio

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

Alugo Kit R$ 690,00 c/ 
água/ luz/ iptu/ wi-fi/ Sky/ 
mobiliada p/1 pessoa s/an-
imais/ s/criança/ Barranco 
Alto/ 99205-7829

2 CASAS SÓ R$ 96 
mil/ 2 dor/ sala/ coz/ wc + 
edícula/ quintal/ escr. def/ 
Travessão/ 98187-8636

ALUGO Casa Estrela 
D’alva 2 dormitórios c/
quintal/ R$ 1.100,00/ Hilda 
Peres/ 98164-0245

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 Pontal 
Santa Marina/ murado 
e aterrado/ dctos ok/ R$ 
130.000,00/ TT 99622-
9797 zap
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VD Ford KA 2007/ 
vermelho/ doc ok/ R$ 
12.000,00 (12)99748-3729

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0002386-62.2013.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo,Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que perante este Juízo se 
processa a ação de Procedimento Comum Cível, requerida por CTEEP 
– COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 
em face de AIRTON JOSÉ SARAIVA GUEDES E DEMAIS OCUPANTES, 
para fins de instituir faixa de servidão de passagem, mais especificamente 
sob a faixa de servidão da linha de transmissão 138kv Taubaté – Parai-
buna – Caraguatatuba, que já encontra-se em operação desde 1965, cuja 
área é parte do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Caraguatatuba em matrícula sob nº 5.621. As partes transigiram amigavel-
mente para pagamento da quantia total de R$ 102.000,00(cento e dois mil 
reais), sem prejuízo dos depósitos judiciais prévios efetuados pela autora. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 6 de 
setembro de 2019.

3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expe-
dido nos autos da Ação de INVENTÁRIO, PROCESSO Nº 1006690-
48.2017.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo, Dr. Gilberto Alaby Soubihe Filho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Antonio Maria Olímpio, RG. 18.045.078-5, Jorge Maria 
Ribeiro, RG. 28.038.246-7., João Maria Olímpio, RG. 30.500.117-6., 
Vicentina Maria Olímpia da Silva, RG. 23.807.490-0, réus ausentes, in-
certos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Luiza Maria Ribeiro Rodrigues, e Francisca Maria 
Olímpio.,   ajuizaram ação de INVENTÁRIO, dos bens deixados por Ana 
Maria Pereira de Oliveira,  alegando em síntese: A inventariada: Ana Ma-
ria Pereira de Oliveira, brasileira, viúva, portadora do RG.25.679.776-6, 
inscrita no CPF sob n o n° 159.459.808.89, que em data de 27/06/2017, 
veio a falecer às 03:19 na Casa de Saúde Stella Maris, em Caraguata-
tuba/SP. Afirmam que a inventariada não deixou cônjuge sobrevivente, 
herdeiros ascendentes ou descendentes, apenas os colaterais (irmãos 
de 2° grau e sobrinhos de (3° grau), os primeiros herdam por cabeça e 
os sobrinhos por estirpe) 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 Caraguatatuba, aos 14 de 
agosto de 2018. 

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital n°: 1004917-65.2017.8.26.0126
Classe - Assunto: Usucapião-Usucapião Extraordinária
Requerente: EDIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS e outro
2ª Vara Cível2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO N°1004917-65.2017.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo.
Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(oa todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que EDIMAR OLIVEIRA DOS 
SANTOS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Gleba de terras, 
denominada Tumaré, situada no bairro do Porto Novo, zona rural deste 
município e comarca de Caraguatatuba, desmembrada da Gleba B, as-
sim descrita e confrontada: Partindo do marco denominado M,174, de 
coordenada plana E=449.844,1675 e N=7.375,890,0822, situado na divisa 
com o Agro Comercial Morro Verde Ltda., no alinhamento da Estrada de 
Servidão, segue pela divisa, pelo alinhamento da referida estrada, com 
azimute verdadeiro 02°O9'45", numa distancia de 35,00m até o marco 
M.174-A, dai deflete a direita, segue pela divisa, em reta, confrontando 
com lvan Jorge Ribeiro, com azimute verdadeiro 92°09'45", numa distancia 
de 200.00m até o marco M.177-A, dai deflete novamente a direita, segue 
pela divisa em reta, confrontando com a propriedade Agro Comercial 
Morro Verde Ltda., com azimute verdadeiro 182°09'45“, numa distancia de 
35.00m até o marco M.17, daí, defletindo a direita, segue pela divisa, em 
reta, confrontando com a Agro Comercial Morro Verde Ltda., com azimute 
verdadeiro 272°09‘45" numa distancia de 200,00m, até o marco M.174, 
marco este inicial da descrição do perímetro, encerrando-se assim a área 
de 7.000,00m2, alegando posse mansa e pacifica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra-menciona-
dos 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
Caraguatatuba, aos O2 de julho de 2019.

Alugo Kitnet mobil-
iada/ 1 vaga auto/ fixo ou 
temporada/ Martin de Sá 
(12) 98842-0002 e (12) 
99672-0020

IDOSO SOLITÁRIO
Deseja conhecer senhora livre, de meia 
idade, que goste de dançar e passear; 
não fumante e que saiba dirigir. Res-
posta para Arrais - Caixa Postal n°88, 
Caraguatatuba/SP – CEP: 11.660-070, 

por carta informando Grau de instrução, 
peso e altura e eventualmente atividade 
profissional; telefone para contato e ou-
tras informações que queira transmitir.  

Lindo Terreno 
Massaguaçu c/3125m²/ 
calçado e murado/ R$ 
138.000,00/ Hilda Peres 
98164-0245 aceita financ

ALUGO 1 dor/ sala/ 
coz/ wc/ área serv/ In-
daiá próx. Agro Norte/ R$ 
700,00 (12) 99138-2467/ 
99226-8945

VD Estoque de ½ (meia 
malha) fem. e masc./ diver-
sas cores/ 3882-1172

VD ótimo lote no 
Jardim Britânia 50mts 
da praia dctos OK/ R$ 
220.000,00/ TT 99622-
9797 zap
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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, topo tudo, 
safadinha. Adora homens mais 
velhos. Faço tudo com carinho. 
Barranco Alto. (12) 99624-9354 

/ (12) 98263-4313

MARCELA – 22 anos, mulherão, 
baixinha, lábios grandes, seios 
GG, bumbunzão. Aceito cartão. 
Porto Novo. (12) 99706-9313/ 

98855-0061

Olá me chamo LARISSA, branquinha, 
linda, gostosa, safadinha e atenciosa, 

nova na cidade. Vem passar 
momentos de prazer. Faço massa-

gem, sou acompanhante para todas 
as ocasiões.  (12) 99621-0252

SARAH – 23 anos, mulherão, 
gostosa, avantajada, morena 
clara c/ tatuagem com muito 
fogo para te levar a loucuras. 

Realizo fantasias. Espero você.   
(12) 98187-4391

JULHA – 19 anos, mulata, 
gostosa, corpo de parar o 

trânsito, meiga, um arraso de 
mulher, novidade em Caraguá, 

recém chegada. Atendo sozinha 
no meu local.  (12) 98133-7843

SAMANTA – 21 anos, olhos 
verdes, magra, alta, corpo de 
dançarina de TV. Faço tudo c/ 
carinho. Aceito cartão.  (12) 

98855-0061/  (12) 98263-4313

Olá sou loira, bonita me 
chamo MANU, vem 

passar momentos de 
prazer. (12) 99621-0334
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