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 O Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) cobrou 
das autoridades do município maiores cuidados com o bairro Pontal Santa Ma-
rina e região. Em reunião com moradores, foram relatados alguns problemas 
que a comunidade vem enfrentando, como o abandono da Praça do Contorno e 
a drenagem nas ruas. “Fui procurado por munícipes que pediram ajuda para a 
conclusão da obra na praça, que já era para estar finalizada e sendo desfrutada 
pela comunidade. É preciso respeito com o dinheiro público e principalmente ao 
contribuinte, que exige e merece as melhorias pretendidas”, disse o Vereador, 
que falou também sobre as obras de drenagem. “Quando conversei com o Pres-
idente da Associação dos Moradores do Bairro, Erick Minoti, ele nos revelou 
que foi prometida a drenagem nas vias do Pontal, mas até agora as obras nem 
foram iniciadas. Não podemos aceitar esse descaso com o bairro, que será ol-
hado com muita atenção por nós”, finalizou Fernando Cuiu.

Vereador Fernando Cuiu pede atenção ao Pontal Santa Marina

Rede varejista anuncia 
unidade em Caraguatatuba 
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empregos 
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Brasileiro é mal-educado
Antes que me chamem de gringo 

cheio de frescura, devo lembrar que sou bra-
sileiro, mas tenho reparado e comparado nos-
sas atitudes com a de outros povos e culturas, 
podendo afirmar que o povo brasileiro é mal-
-educado. Claro que para toda regra existem 
as exceções, mas estas infelizmente não se 
aplicam a maioria de nosso povo.

Para início de conversa chamo aten-
ção para o comportamento de nosso povo no 
supermercado.  A maioria após suas compras 
larga o carrinho no pátio do estacionamento, 
isso quando não deixa no meio da pista rolan-
te, prejudicando o tráfego de veículos. Agem 
como se fosse obrigação dos funcionários re-
colherem.

Respeitar as vagas de idosos, deficien-
tes e gestantes nem pensar. Podemos facil-
mente observar que a maioria dos motoristas  
agem assim.

Respeitar o caixa preferencial destina-
do a essas pessoas muito menos. Certa feita 
estava eu na fila do caixa preferencial e um 
rapaz todo elegante ali estava e a senhora 
atrás dele questionou sua presença e ele arro-
gantemente disse: “A senhora sabe com quem 
está falando? Eu sou delegado.” Pensei co-
migo: “bela bosta, quem deveria dar o exem-
plo assim age!” Isso sem falar nas mães que 
pegam o filho de 5 anos no colo para passar 
nesses caixas.

Pelas regras do código nacional de 
trânsito, ao chegar a uma rotatória, a prefe-
rência é de quem está circulando a rotatória. 
Aqui isso nunca é respeitado. Aliás, o respeito 
ao direito do próximo aqui não existe. Vale 
a regra selvagem de sempre levar vantagem.

Claro que existem pessoas mal edu-
cadas em outros países, mas são a exceção.
Um exemplo de povo educado com certeza 
é o japonês. Repare quando você estiver na 
praça de alimentação de um shopping. Obser-
vem atentamente como agem os japoneses. 
Ele pode estar sozinho, em grupos ou em du-
plas. Comem educadamente, conversam mui-
to, mas em baixo tom e o mais importante, 
quando saem limpam até a mesa, depositam 
o lixo e colocam a bandeja no local apropria-
do. Fora do Brasil quando você vê uma mesa 
cheia com pessoas falando escandalosamente 
alto e largando a sujeira para os outros limpa-
rem normalmente são brasileiros.

Existem ainda outros fatores que me 
levam a escrever sobre essa falta de educação.

Aparecer sem avisar
Nas estatísticas mundiais, brasileiro é 

o povo que mais passa tempo nas redes so-
ciais e está sempre conectado. Menos na hora 
de agendar uma visita, ele esquece das fer-
ramentas e acha que aparecer de surpresa na 
casa de alguém é algo aceitável. 

Chegar atrasado
Chegar atrasado, na maior parte do 

mundo, é algo mal visto e desrespeitoso, mas 
no Brasil, parece ser regra. 

Falar alto demais
Não entendo como o comércio de 

aparelhos de surdez não é líder no Brasil. O 
volume com que as pessoas conversam entre 
si, é o bastante para que a maior parte da po-
pulação seja diagnosticada com algum nível 
de surdez. 

Não saber aceitar um não
O Brasil é o país das desculpas esfarra-

padas, porque os brasileiros têm uma dificul-
dade ímpar em aceitar um não como resposta. 
Então, se convencionou vários “nãos” ditos 
de outra forma: vou ver se consigo passar 
lá; se eu resolver ir, te aviso; eu vou tentar; a 
gente se fala. Tudo isso significa que a pessoa 
não vai aparecer, que não tem a menor inten-
são de ir a qualquer lugar, que deu o assunto 
por encerrado e que não vai ligar. Não seria 
muito mais fácil simplesmente dizer não?

“Piadas” preconceituosas
Brasileiro se acha alegre e engraçado. 

E, de fato, o é. Mas brasileiro também acha 
que viado é xingamento. Ri de diferenças ra-
ciais, gênero, nacionalidades. Faz piada de 
loira, desmerecendo toda e qualquer mulher, 
independente da cor do cabelo.

Não respeitar o espaço público
No Brasil, se tem a errônea ideia de 

que o espaço público não é de niguém e não 
a visão de que, por ser público, é de todos. 
Então as pessoas jogam lixo no chão, lar-
gam bitucas de cigarro, fazem xixi, cospem 
e escarram por ai sem muita cerimônia. Já vi 
muita gente pela Europa plantando flores em 
espaços públicos e varrendo as calçadas em 
torno de casa. Ninguém fica esperando pela 
prefeitura.

Não respeitar o espaço privado
Respeito pelo outro é algo pratica-

mente fora de questão no Brasil. Quando um 
brasileiro decide ouvir música, o quarteirão 
inteiro tem que aceitar o novo DJ. É no carro, 
é em casa, é na sacada do apartamento. Brasi-
leiro aluga casa no litoral e faz festa sete dias 
por semana sem pensar que, naquele bairro 
onde está de férias, moram pessoas que traba-
lham e seguem vivendo.  

Se você que ler esse texto corrigir seus 
maus hábitos, indubitavelmente não resolverá 
o problema, mas terá a certeza que no Brasil 
haverá um mal-educado a menos.

 Pense nisso!

2º Empreenda Caraguatatuba supera as 
expectativas com 21,5 mil visitantes e 

10 milhões em negócios durante cinco dias 
A Prefeitura de Cara-

guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Planejamento Es-
tratégico e Desenvolvimento, 
realizou o 2º Empreenda Ca-
raguatatuba entre quarta-feira 
e domingo (18 e 22/9), na 
Praça da Cultura, no Centro.

O maior evento de 
empreendedorismo do Litoral 
Norte superou as expectativas 
de público e atraiu 21,5 mil 
visitantes da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte/RM e de todo 
o Estado de São Paulo, além 
de pessoas da Venezuela, Lí-
bano, México, Espanha, Bolí-
via, Romênia, Estados Unidos 
e Uruguai. O volume de negó-
cios fechados chegou a R$ 2 
milhões por dia.

Em 2018, 10 mil 
pessoas visitaram os estan-
des do maior evento de em-
preendedorismo do Litoral 
Norte entre os dias 8 e 11 de 
novembro. A Secretaria de 
Planejamento estimava que o 
número de visitantes dobraria 
em relação ao ano passado.

Vera Lucia Costa do 
Nascimento, proprietária de 
uma loja de cosméticos, con-
ta que ficou surpresa com o 
movimento do Empreenda 
Caraguatatuba. Ela, que es-
teve como visitante na edi-
ção de 2018, este ano veio 
como expositora e só com o 
preenchimento de cupons no 
seu estante. “No primeiro dia 
foram 140, no sábado, 450. 
Não esperava tanto! No total, 
foram 1.489 cupons, fora os 
atendimentos”, comemorou.

Para o corretor de 
imóveis Celso Esteves, da 
Líder Imóveis, esta edição se 
mostrou ainda mais promisso-
ra que a anterior. Ele fechou 
dois negócios com turistas de 
Campinas e Paulínia e outras 
seis em análise. “Foi sensa-
cional, acima de todas as nos-
sas expectativas”, destacou.

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba e o Sebrae/SP 
assinaram o convênio para a 
realização do Caraguatatuba 
Empreendedora IV no último 
sábado (21/9), no 2º Empre-
enda Caraguatatuba, na Praça 
da Cultura, no Centro.  A ini-
ciativa capacita gratuitamente 

empresários, microempreen-
dedores, potenciais empreen-
dedores, artesãos e pequenos 
produtores rurais com pales-
tras, consultorias e oficinas 
voltadas para a gestão de ne-
gócios.

O presidente do Con-
selho Deliberativo do Sebrae-
-SP (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), Tirso de Salles 
Meirelles, veio a Caraguata-
tuba neste sábado (21) para 
conhecer a maior feira de 
empreendedorismo do Litoral 
Norte.

O prefeito Aguilar 
Junior e o gerente do sho-
pping, Marcelo Aparecido 
Luiz, anunciaram a vinda de 
uma unidade das Lojas Ren-
ner para o local no segundo 
semestre de 2020. Serão 200 
empregos diretos gerados na 
cidade com a instalação da 
loja.

Palestras 
A palestra “Caraguata-

tuba e seus Potenciais de Ne-
gócios”, com o prefeito Agui-
lar iniciou o ciclo de debates 
da maior feira de empreende-
dorismo do Litoral Norte, na 
quarta-feira (18).

Além do prefeito, 
também ministraram pales-
tras nos cinco dias de evento, 
nomes como Laura Barbosa 

(analista de importações da 
Investe SP), Geraldo de As-
sunção Júnior (especialista em 
programação neurolinguísti-
ca), Igor da Guia Rosa (enge-
nheiro da UTGCA Monteiro 
Lobato), Henrique Nunweiler 
(fundador das franquias Des-
bravadores Airsoft e Action 
VR de jogos de diversão), 
Guilherme de Almeida Rosa 
(diretor da ABRH/SP – Re-
gional Vale do Paraíba e su-
pervisor do CIEE de São José 
dos Campos), Maurício Tomé 
(administrador de empresas, 
instrutor MasterMind Lince e 
diretor Distrital Vale do Para-
íba na empresa Master Mind 
Treinamentos de Alta Perfor-
mance), Érika Stancolovich 
(CEO do Instituto Stancolovi-
ch, doutora em Psicanálise e 
Oficial da Reserva de 2ª clas-
se da Força Aérea Brasileira), 
Cezar Scarpato (arquiteto e 
urbanista, com certificação 
internacional em edificações 
sustentáveis – selo verde) e 
Luiz Otávio Cristo Cabral 
(formado em Aviation Scien-
ce pela North Shore Commu-
nity College –Massachussets, 
EUA/ e Transporte Aéreo pela 
Universidade de Guarulhos – 
UNG), instrutor de voo e di-
retor da Charlie 0, empresa de 
consultoria em treinamentos 
aeronáuticos).
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Rede varejista anuncia unidade em 
Caraguatatuba e deverá gerar 200 

vagas de empregos 

A rede Lojas Renner 
S.A. inaugurará mais uma 
unidade em 2020 em Ca-
raguatatuba. O anúncio da 
chegada do maior varejista 
de moda do Brasil foi feito 
pelo prefeito Aguilar Junior 
no sábado (21/9), durante o 
2º Empreenda Caraguatatu-
ba, na Praça da Cultura, no 

Centro.
Estima-se que cerca 

de 200 empregos serão ge-
rados com a instalação do 
negócio.

Também acompa-
nharam o anúncio, o vice-
-prefeito e secretário de Mo-
bilidade Urbana e Proteção 
ao Cidadão, Campos Junior; 
o secretário de Planejamen-
to Estratégico e Desenvolvi-
mento, e de Administração, 
Pedro Ivo de Sousa Tau; o 
secretário de Comunicação, 
Rodrigo Tavano; e o geren-
te do Serramar Shopping, 
Marcelo Aparecido Luiz.

De acordo com o 
prefeito Aguilar Junior, a 
vinda de uma grande rede 
varejista mostra que Cara-
guatatuba está progredin-
do e prosperando cada vez 
mais. “Vão ser gerados mais 
200 empregos na cidade. Isso 

vai de encontro ao que a gente 
está precisando, empreendedo-
rismo, novas empresas! Então, 
Marcelo em seu nome, quero 
cumprimentar o Dr. Thadeu. 
O gerente do shopping, Mar-
celo Aparecido Luiz, disse que 
essa é a primeira expansão do 
centro de compras. “A obra 
será executada em sete meses 

aproximadamente e a Renner 
tem até quatro meses para ini-
ciar as operações. A loja deve 
entrar em funcionamento em 
novembro de 2020 e ocupará 
uma área de 1.600 m²”, adian-
tou.

Lojas Renner 
A Lojas Renner S.A. 

Prefeito Aguilar Junior anuncia instalação das Lojas Renner 
para o público e expositores do 2º Empreenda Caraguatatuba

é a maior varejista de moda 
do Brasil. A companhia, 
constituída em 1965, foi a 
primeira corporação brasi-
leira com 100% das ações 
negociadas em bolsa e está 
listada no Novo Mercado, 
grau mais elevado dentre os 
níveis diferenciados de go-
vernança corporativa da B3.

Está presente em to-
das as regiões do país por 
meio de suas lojas da Ren-
ner, que oferece moda em 
diferentes estilos; da Cami-
cado, empresa no segmento 
de casa e decoração; e da 
Youcom, especializada em 
moda jovem. A companhia 
opera ainda com a Realize 
CFI, que apoia o negócio 
de varejo, através da oferta 
e gestão de produtos finan-
ceiros.

Em 2017, a Lojas 
Renner S.A. deu mais um 
passo importante ao inau-
gurar sua primeira opera-
ção Renner fora do país, no 
Uruguai. Desta forma, conta 
com mais de 500 lojas em 
operação, considerando os 
três formatos.

Prefeitura realiza na próxima semana o 
II Mutirão do Emprego de Caraguatatuba 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba em parceria com 
o Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), aten-
dendo às demandas do mu-
nicípio, realiza na próxima 
terça-feira (1º de outubro), o 
II Mutirão do Emprego.

O evento será na Pra-
ça da Cultura, Centro, na 
mesma estrutura que abrigou 
o Empreenda Caraguá, das 
9h às 15h.

A iniciativa visa su-
prir a demanda de vagas, 
durante a alta temporada de 
verão no município, nas áre-
as de hotelaria, gastronomia 
e comércio como: garçom, 
ajudante de cozinha, cozi-
nheiro, atendente de lancho-
nete, atendente de farmácia, 

operador de caixa, vendedor, 
promotor de vendas, recep-
cionista de hotel e pousada, 
camareira, entre outras.

As senhas serão dis-
tribuídas a partir das 7h. O 
postulante a função deve 
apresentar RG, CPF, Carteira 
de Trabalho, PIS e currículo 
e comprovante de residência.

Para facilitar as en-
trevistas entre candidatos e 
empregadores, o espaço será 
dividido por região, ou seja, 
haverá um setor para vagas 
em quiosques, hotéis, pousa-
das, restaurantes, bares e lan-
chonetes e similares da zona 
Sul; outro setor, da zona Nor-
te; e um terceiro para região 
do Centro. Além de uma área 
para empresas de grande por-

te, que contratarão funcioná-
rios para atuarem em bairros 
distintos.

“A seleção de candi-
datos será de acordo com a 
missão, visão e valores de 
cada empresa. Os empre-
gadores darão preferência 
aos candidatos que residam 
na região de seus estabele-
cimentos. Esse foi um dos 
requistos solicitados pelos 
empresários em virtude do 
trânsito intenso de veículos, 
característico do período de 
férias”, explicou a responsá-
vel pelo PAT, Cláudia Rios.

O evento terá o apoio 
de várias secretarias muni-
cipais, Defesa Civil, Polícia 
Militar e Guarda Mirim.

Tubulações para prevenção de enchentes 
são instaladas na região do Tinga 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba intensifica servi-
ços de prevenção de enchen-
tes em toda a cidade. 

No dia (24/09) foram 
realizadas a manutenção de 
tubulação de drenagem na 
Rua Benedita Mendes de 
Souza e uma depressão para 
auxiliar na vazão de águas 
pluviais na José Caetano, 

ambas do bairro Tinga.
Toda a rede de drena-

gem formada por tubos vai 
ser substituída, pois as atuais 
se encontram danificadas. 
Estão sendo instalados apro-
ximadamente 13 metros em 
tubulação nova na via.

Os trabalhos estão 
sendo realizados por meio 
da Secretaria de Serviços 

Públicos (Sesep) que está 
trabalhando com uma equi-
pe de seis funcionários com 
o apoio de uma retroescava-
deira e um caminhão truca-
do.

Segundo a previsão, 
o trabalho estará completa-
mente finalizado até o final 
desta semana.
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PM apreende mais de 
400 porções de drogas 

em Caraguatatuba
 Na tarde de terça-
-feira (17/09), a Polícia Mi-
litar apreendeu mais de 400 
porções de cocaína e maco-
nha que estavam em posse de 
um criminoso, em uma praça 
no bairro Perequê-Mirim.
 Os policiais do 20° 
Batalhão de Polícia Militar 
do Interior (BPM/I) realiza-
vam patrulhamento pelo local 
quando flagraram o suspeito, 
que após observar a equipe 
tentava se desfazer das dro-
gas.
 Na mochila foram 
localizadas 269 frascos com 
cocaína e 135 porções e um 
tijolo de maconha, além de 
um telefone celular e R$ 
110,00 de origem ilícita. 
Todo material foi apreendido 
e encaminhado ao Instituto 
de Criminalística (IC).
 O homem foi preso 
em flagrante por tráfico de 
drogas e encaminhado à De-
legacia de Polícia da cidade, 
onde permaneceu à disposi-
ção da Justiça.

Força Tática detém três 
traficantes em 
Caraguatatuba

 A Polícia Militar de-

teve três pessoas e apreendeu 
758 porções de crack, cocaína 
e maconha na noite de sába-
do (14/09), no bairro Porto 
Novo. 
 Uma equipe da For-
ça Tática do 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior 
(BPM/I) estava em patru-
lhamento quando visualizou 
quatro suspeitos fazendo a 
contagem e divisão dos en-
torpecentes e imediatamente 
realizou a abordagem.
 Com o grupo foram 
localizados 520 pinos e 120 
embalagens a vácuo de co-
caína, 64 pedras de crack, 54 
porções de maconha, além de 
R$20,00, um rádio comunica-
dor e uma espingarda calibre 
28, que foram apreendidos 
para perícia. Os criminosos 
foram conduzidos ao plantão 
policial, onde permaneceram 
à disposição da justiça.

PM prende homem com 
drogas e arma em 

Caraguatatuba
 Em patrulhamen-
to na noite de segunda-feira 
(23/09), policiais da Polícia 
Militar prenderam um ho-
mem pelos crimes de porte 
ilegal de arma e tráfico de 
drogas.
 A ocorrência foi no 

bairro Travessão, quando os 
policiais perceberam as atitu-
des suspeitas do indivíduo e 
realizaram a abordagem.
 Com ele foram en-
contrados além do revólver 
calibre 38, 182 pinos de cra-
ck, 64 buchas de maconha, 24 
embalagens a vácuo de cocaí-
na e 10 munições intactas.

Jovem é preso após 
roubar celular em 

Caraguatatuba
 A Polícia Militar 
realizou a prisão de um jo-
vem de 22 após, na tarde de 
domingo (22/09), no bairro 
Perequê-Mirim.
 Segundo informa-
ções policiais, a equipe que se 
encontrava em patrulhamento 
pelo local, se deparou com a 
vítima, que comunicou o as-
salto, informando ainda a di-
reção tomada pelo indivíduo 
que após o assalto seguiu a 
pé, bem como suas caracterís-
ticas.
 Os policiais locali-
zaram o criminoso que além 
do celular da vítima, tinha 
ainda em seu poder um simu-
lacro de pistola utilizado no 
assalto. Ele foi levado a de-
legacia, onde foi reconhecido 
pela vítima, permanecendo 
preso a disposição da justiça.

Hospital Mario Covas economiza com 
reaproveitamento integral de alimentos

Aproveitar de forma 
integral todas as partes dos 
alimentos tem sido o obje-
tivo da cozinha do Hospital 
Mário Covas. A iniciativa 
da equipe de nutricionis-
tas tem como meta alertar 
funcionários e população, 
como é fácil ter mais qua-
lidade de vida por meio de 
uma alimentação saudável, 
usando partes dos alimen-
tos que geralmente são des-
cartados.

A cozinha do Hos-
pital produz cerca de 450 
refeições por dia e antes da 
iniciativa da equipe de nu-
trição, boa parte desses ali-
mentos eram descartados. 
“Como fazemos a separa-
ção para a compostagem, 
notei que as cozinheiras só 
utilizavam a flor dos bró-
colis, por exemplo, e os 
talos iam para o lixo, assim 
como os talos de salsa. Foi 
então que orientei a equipe 
para utilizarem todos os ta-
los no preparo da refeição”, 
conta a nutricionista Katia 
Murayama.

A ideia foi bem acei-
ta pelas cozinheiras, que até 
contaram que em suas casas 
agora também utilizam os 
talos no preparo das refei-
ções. “Agora nenhum talo é 
jogado fora, assim como al-
gumas cascas e sementes”, 
diz a nutricionista.

A separação de ali-
mentos para a composta-
gem continua, mas agora 
em menor quantidade. 
Além de acrescentar no 
valor nutricional das refei-
ções, deixar de descartar 
partes dos alimentos reduz 
o lixo orgânico produzido 

pela cozinha e 
ajuda na dimi-
nuição de cus-
tos. 

Segundo 
Katia, os horti-
frútis têm ren-
dido mais. Uma 
caixa de espina-
fre, por exem-
plo, era utiliza-
da toda em uma 
única refeição, 
agora, ela rende 
dois preparos. 
Isso gerou refle-
xo na hora das 

compras. Antes do reapro-
veitamento, eram pedidos 
10 kg de salsa, hoje o pe-
dido diminuiu pela metade. 

“As melhorias são 
sempre voltadas para algo 
que nos leve a pensar a res-
peito da qualidade, segu-
rança alimentar e nutrição. 
É muito relevante reconhe-
cer as formas de aproveita-
mento integral dos alimen-
tos e destinação do lixo 
orgânico para que se possa 
proporcionar uma mudan-
ça nos hábitos alimentares 
da população e diminuir o 
descarte de alimentos”, sa-
lientou o secretário de Saú-
de, Alberto Orro.

Agora os talos de 
brócolis, espinafre e salsa 
são usados no preparo de 
sopas, turbinando o valor 
nutricional do arroz e fei-
jão, já as cascas do abacaxi 
também são aproveitadas 
no preparo do suco da fru-
ta. Seguindo essa dinâmi-
ca, Katia espera que em 
um ano, aproximadamente 
sejam reaproveitados uma 
tonelada de alimentos, que 
iriam para o lixo orgânico. 
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O Caraguá Praia Shopping apresentou dia 
14 de setembro um grande desfile com 
as coleções Primavera Verão 2020 de 

suas lojas: Arezzo, Azo Boutique, Fabrine 
Boutique, Fabrine Moda Masculina, Marinély 
Moda Infantil, Morena Praia, Evidência, Nice 

Fashion, Cor de Cereja, Maui Surf Shop,  
Pratas da Praia, ML Jóias, Teen Biju, TNC 
& CO, Meu Príncipe, Sk8Shop, Sportfight 

com o apoio de Foto Avenida, Tim, Studio D, 
Ateliê Arte Tattoo, Soraya Corretora e 

Caraguaguile e LKS Produções e 
Sunset Bar Service.
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Ubatuba ocupa a 7ª posição no ranking
das cidades mais seguras do Brasil
Um ranking elabo-

rado pelo instituto Urban 
Systems, publicado recente-
mente, indica que Ubatuba 
é a sétima cidade mais se-
gura do país para se viver. 
Em 2017, o mesmo estudo 
já havia posicionado o mu-
nicípio em 27ª colocação – o 
que implica um avanço de 20 
posições.

A empresa possui 
uma metodologia própria 
para a elaboração de uma lis-
tagem (Connected Smart Ci-
ties) com o objetivo de ma-
pear as cidades com maior 
potencial de desenvolvimen-
to no Brasil, qualificando os 
municípios mais inteligentes 
e conectados do país, levan-
do em consideração vários 
eixos temáticos – um deles, 
a segurança.

Num somatório de 
inúmeras variáveis, Ubatuba 
aparece como 7º município 
mais seguro do país.  O re-
corte de segurança é com-
posto por cinco indicadores, 
sendo quatro concebidos 
para o próprio eixo de se-
gurança e um para o eixo de 
meio ambiente.

Vale destacar que a 
diferença das cidades me-
lhor posicionadas, em termo 
de variação de nota, é muito 
pequena. As três primeiras 
colocadas são: Balneário 
Camboriú (SC), Santana de 
Parnaíba (SP) e Campos do 
Jordão (SP).

O secretário de Segu-
rança Pública de Ubatuba, 
major Rubens Martins Fran-
co Jr,  atribui essa melhoria 
aos investimentos constan-
tes que o governo tem feito 
na pasta, com a aquisição 
de novos materiais e veícu-

los , como três veículos tipo 
SUV, já providos de rádio, 
giroflex e grafismo e, ainda, 
previsão de chegada de mais 
cinco motocicletas para au-
xiliar no patrulhamento; 40 
armas modernas e quatro mil 
munições de alta capacida-
de, além de coldres, bastões 
retráteis e spray espargidor 
de gás lacrimogênio (armas 
consideradas não letais). 
Também foram adquiridos 
novos uniformes completos 
e o sistema de rede rádio foi 
consertado. O efetivo é cons-
tantemente valorizado, com 
a implantação da Atividade 
Complementar para possi-
bilitar mais guardas na rua 
e a promoção de cursos de 
capacitação. Só neste ano, o 
investimento foi cerca de R$ 
1,4 milhão, provenientes de 
recursos próprios.

Ainda neste mês de 
setembro, o efetivo parti-
cipou de um curso de aper-
feiçoamento para o uso de 
pistolas, revólveres e armas 
longas (Calibre 12 e calibre 
.40),  realizado em São José 
dos Campos, por um instru-
tor credenciado pela Polícia 
Federal (A GCM de Ubatuba 
obedece à legislação vigen-

te no que tange ao porte de 
armas). Foram, aproximada-
mente, 8 horas de instrução 
somando prática e teoria – 
contando, também, com ava-
liações.

“Nós sabemos que a 
segurança pública é um de-
ver do estado, mas o prefeito 
faz um alto investimento em 
uniformes, armas, bastões, 
coldres, coletes, além de mó-
veis para o prédio da GCM, 
a fim de oferecer ao guarda 
a tranquilidade para ele exer-
cer sua função”, destacou 
Franco.

A GCM participa do 
programa Vizinhança Soli-
dária, junto com a Polícia 
Militar, e também atua com 
ronda escolar no município.

Além disso, vale 
destacar o trabalho integra-
do das forças policiais (Po-
lícia Militar, Polícia Civil, 
IML, Polícias Rodoviárias 
Federal e Estadual, Polícia 
Ambiental, grupamento de 
Bombeiros e GBmar) e da 
atuação efetiva do Conselho 
de Segurança (Conseg), que 
são fatores indispensáveis 
para que a segurança conti-
nue cada vez mais efetiva em 
Ubatuba.

Postes de iluminação começam a 
ser instalados na Baleia Verde

A Prefeitura de São 
Sebastião, em parceria com a 
EDP Bandeirante, começou 
a regularizar a iluminação do 
Núcleo Baleia Verde, locali-
zado na Costa Sul do muni-
cípio. A EDP esteve no local 
na última segunda-feira (23) 
e fez a demarcação para ins-
talação de postes.

A ação é uma antiga 
reivindicação da comunida-
de e faz parte do Programa 
de Regularização Fundiária 
da Secretaria de Habitação 
e Regularização Fundiária 
(SEHAB), que está traba-

lhando na regularização de 
20 núcleos urbanos infor-
mais de interesse social, sen-

do cinco mil unidades imobi-
liárias, que impactam a vida 
de cerca de 20 mil pessoas.

Procon lança selo para qualificar 
“Empresas Amiga do Consumidor”

A Prefeitura de São 
Sebastião promoveu na úl-
tima quinta-feira (19) o lan-
çamento do Selo Procon, em 
parceria com o órgão fisca-
lizador no município, para 
qualificar o comércio local, 
dando credibilidade aos esta-
belecimentos que respeitam 
o consumidor.

Com a concessão do 
Selo, as empresas que atuam 
na cidade serão capacitadas 
através de treinamento aos 
funcionários, por técnicos do 
Procon.

De acordo com An-
dré Luiz Batelochi de Araú-
jo, diretor do Procon de São 
Sebastião, o selo significa 
estabelecer um padrão de 
qualidade e respeito ao con-
sumidor, e melhora nas re-
lações de consumo, além de 
reconhecer os esforços em-
preendidos pelas empresas. 
“A ideia é fomentar o comér-
cio da cidade, com qualidade 
em atendimento ao consumi-
dor. O selo vai garantir uma 
segurança jurídica para os 
consumidores. Sabe-se que 

onde tiver o selo, as pesso-
as serão capacitadas e estão 
cientes do direito do consu-
midor”, destacou.

Treinamento 
O evento foi realiza-

do na Associação Comer-
cial e Empresarial de São 
Sebastião e marcou também 
a 1ª Edição do Treinamento 
“Empresa Amiga do Consu-
midor”. O objetivo é a capa-
citação para que os estabe-
lecimentos prestem um bom 
atendimento e resolvam os 
problemas diretamente com 
o consumidor.

Maria Jaislane, que 
está começando no empre-
endedorismo no município, 
considerou produtiva a ini-
ciativa do Procon, em parce-
ria com a Prefeitura de São 
Sebastião. “Muitas vezes nós 
não temos uma instrução boa 
o suficiente para orientar o 
consumidor, e a pessoa ten-
do uma proximidade com o 
órgão público trás mais inte-
resse. Não só da nossa parte, 
mas também, da própria ins-
tituição mesmo, para poder 
estar buscando mais conhe-
cimento, e a cada dia agre-
gar mais valores na cidade”, 
avaliou.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“O Ministério Público 
não serve a 
governos!”

Celso de Mello

Como se chamam os seguranças que 
trabalham do lado de fora da Samsung?
Os guardiões do Galaxy. 

Um canguru consegue pular mais alto 
que o Empire State?
Claro, o Empire State não pula de jeito 
algum. 

Como manter alguém em suspense?
Eu te conto amanhã… 

Batman pegou seu bat-sapato social e 
seu bat-blazer. Aonde ele foi? 
A um Bat-zado. 

Porque o elefante não pega fogo? 
Porque ele já é cinza. 

Se o cachorro tivesse religião, qual se-
ria? 
Cao-domblé. 

O que o cavalo foi fazer no orelhão? 
Passar um trote. 

O que dá o cruzamento de pão, queijo e 
um macaco? 
X-panzé. 

Por que a Angélica não mata baratas? 
Porque ela espera o Maurício Mattar. 

Como as enzimas se reproduzem ? 
Fica uma enzima da outra. 

Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão 
muito bem? 
Porque se a Fanta quebra a 
Coca-Cola ! 

Por que Peron não teve filhos? 
Porque sua mulher Evita! 

Por que na Argentina as Vacas vivem 
olhando pro céu? 
Porque tem “Boi nos Ares”! 

Para que serve óculos verde? 
Para verde perto... 

Para que serve óculos vermelho? 
Para vermelhor... 

Para que serve óculos marrom ? 
Para ver marromenos... 

Por que o jacaré tirou o jacarezinho da 
escola? 
Porque ele réptil de ano. 

Você conhece a piada do fotógrafo ? 
Ainda nao foi revelada. 

Você sabe qual e o contrário de volátil ? 
Vem cá sobrinho. 

Como se fala top-less em chinês? 
Xem-chu-tian. 

Você sabe qual a diferença entre a la-
goa e a padaria ? 
Na lagoa há sapinho, e na padaria, assa 
pão. 

Por que bebê de proveta nunca poderá 
se tornar um bom humorista? 
Porque ele não foi gozado. 

Quanta besteira!

 É melhor ficar na sua esta semana para evitar 
conflitos. Não tente mudar seu par: aceite o jeito dele! Na 
união, ofereça mais carinho e atenção. Nº da Sorte 30.

 No campo afetivo, suas expectativas estão 
muito elevadas. Não fuja da realidade! As questões afetivas 
exigem bom-senso. Nº da Sorte 04.

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

 Valorize a troca de idéias no emprego. No amor, 
busque estabilidade e segurança. Ótimo final de semana 
para passeio a dois. Nº da Sorte 13.

 Com seu carisma à flor da pele, conseguirá 
resolver algumas questões familiares. Faça planos que 
possa cumprir para não quebrar a cara. Um passeio com 
seu amor vai estimular. Nº da Sorte 22.

 Aprenda com colegas mais experientes. A dois, 
reflita sobre os conselhos dos parceiros. Faça planos a dois. 
Nº da Sorte 05.

 Cuidado com atritos em casa. Enfrente os 
desafios sem medo. Evite pressionar quem ama. A dois, 
atitudes valerão mais do que palavras. Nº da sorte 30.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Terá facilidade para fazer planos, mas sentirá 
dificuldade para colocá-los em prática. Siga sua intuição 
com confiança. Pode esperar por momentos de atração 
com quem ama. Nº da Sorte 66.

 Nesta semana tudo indica que o foco de suas 
atenções estará direcionado ao ambiente doméstico. Tente 
se dedicar às atividades que requeiram mais atenção. Nº 
da Sorte 06.

 Não brinque com a sorte agora. É hora de se 
posicionar nas coisas do coração. Algo em quem acreditava 
pode desmoronar. Nº da Sorte 19.

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

 Conflitos vão rondar seu lar. Na paixão, mostre 
sua sensualidade e curta seu amado. Esclareça mal enten-
didos a dois. Nº da Sorte 11.

 Atenção às oportunidade que podem surgir. 
Entusiasmo e alegria vão contagiar a união. Seja paciente 
com a família. Nº da Sorte 03.
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3° VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0011692- 26.2011.8.26.0126 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
aos réus a Espólio de Maria Jenny Veronezi Greca, Espólio de Achiles Greca, 
Espólio de Francisca Greca, Espólio de Eugênio Greca e Clara Baster Greca, 
Marco Antonio Marcucci, Liliana Marcucci, Paulo Sergio Marcucci, eventuais 
interessados, bem como seus conjugues e/ou sucessores, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos que Gilberto Marcucci e Maria Helena Bernardi 
Marcucci ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando propriedade do imóvel 
sob matricula n° 21.511 estando ainda cadastrado perante a municipalidade 
sob o n° 07.055.001-0, assim descrito: um lote de terreno n° 4, da quadra 
J, da planta de desmembramento aprovado pela Prefeitura Municipal desta 
cidade, com a denominação Jardim Nomar, situado na Praia das Palmeiras, 
perímetro urbano desta cidade e comarca de Caraguatatuba - SP, assim 
descrito e confrontando: 8,75m (oito metros e setenta e cinco centímetros) 
e frente em pequena inclinação para a avenida A, e 7,19m (sete metros e 
dezenove centímetros) em curva onde confronta com a avenida A e com a 
rua Aldo Marcucci e 9,29m (nove metros e vinte e nove centímetros) em linha 
reta onde confronta com a rua Aldo Marcucci; 30,00 (trinta metros) do lado 
direito, onde confronta com o lote 3; 30,00m (trinta metros) do lado esquerdo, 
onde confronta com o lote 5, encerrando uma área de 378,00m² (trezentos 
e setenta e oito metros quadrados). Desmembrado da matrícula nº 19.749., 
todos de propriedade de herdeiros de Aldo Marcucci e Maria Bernardi Mar-
cucci, adquirido através de instrumento particular de cessão de direitos pos-
sessórios, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em ter-
mos, 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 18 de setembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1001135-55.2014.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e 
devolução do dinheiro
Requerente: MARIA HRISTOS KORRES DE CAMARGO – EPP
Requerido: C.H & F.S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1001135-55.2014.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Es-
tado de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER a C.H & F.S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, CNPJ
11.629.943/0001-02, com último endereço à Rua Paraibuna, 1300, loja 
01, Jardim São Dimas, CEP 12245-021, São José dos Campos - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
MARIA HRISTOS KORRES DE CAMARGO – EPP, alegando em síntese: 
Em junho/2012 efetuou compra de materiais de instalações comerciais 
no valor de R$ 45.000,00. Que a requerida não entregou referidos ma-
teriais, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Requer a rescisão 
contratual, com a devolução dos valores pagos e indenização por danos 
materiais e morais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 
23 de julho de 2019. 75

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./ 
Martim de Sá/ dctos. 
OK/  R$ 210.000,00/  TT 
99622-9797 zap

VD casa próximo ao 
Centro 3 dorm. sendo 
uma suíte 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

ALUGO Flat’s e 
Aptos 2 dormitórios no Jd. 
Itaúna, próximo UBS Tin-
ga/ fone: (12) 99788-2882

VD chácara 2.600m²/ po-
mar/ casa/ rancho 70m²/ 
parte murada e total cer-
cada/ Pegorelly/ R$ 300 
mil c/ propr/ 99635-6599

VD Próximo a 
Rodoviária R$ 150.000,00 
2 Pequenas Casas: uma 
c/qto/ coz/ wc/ gar/ outra 
c/2 qtos/ coz/ wc/ 98240-
5545

VENDE-SE Casa 
2 dorms/ próximo 
a rodoviária/ R$ 
150.000,00/ 3882-3022

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

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

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

ALUGO Casa Tinga R$ 
550,00/ 2 dorms/ coz/ banh/ 
3887-7825 e (11) 98343-
2668

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

Convites para o concurso 
“Miss e Mister Melhor Idade 2019” 

seguem disponíveis para troca 
No próximo dia 4 

de outubro, 35 candidatos 
(entre homens e mulheres) 
com mais de 60 anos de ida-
de participam do tradicional 
concurso “Miss e Mister Me-
lhor Idade 2019” em Cara-
guatatuba.

Os convites continu-
am à venda para quem quiser 
prestigiar e se divertir com 
o show do Trio Los Ange-
les comandado por Márcio 
Mendes e banda, além de 
toda beleza e simpatia dos 
participantes.

Os ingressos são limi-
tados e valem um pacote de 
fralda geriátrica, que serão 
destinados às instituições so-
ciais parceiras do município 
no atendimento de idosos e 
pessoas com deficiência.

Os interessados em 
assistir ao concurso devem 
procurar a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso (Sepedi), 
das 9h às 16h30, para troca 

dos convites.

O evento  
Será realizado no dia 

4 de outubro (sexta-feira), a 
partir das 19h, no salão do 
Centro Integrado de Atenção 
à Pessoa com Deficiência e 
ao Idoso (Ciapi), no bairro 
Jardim Jaqueira.

Os candidatos serão 
avaliados por seis jurados – 
três mulheres e três homens, 
que avaliarão postura, ele-
gância e simpatia dos candi-

datos, durante a apresentação 
e o desfile.

O casal eleito recebe-
rá a faixa dos antecessores, 
Sonia Maria Gonçalves e 
Marcio Correa Leite de Mo-
raes, eleitos Miss e Mister, 
em 2018.

O concurso é realiza-
do pelo sexto ano consecuti-
vo, sempre com objetivo de 
valorizar a beleza em qual-
quer idade. O evento é uma 
iniciativa da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da 
Sepedi.

São Sebastião promove sétimo 
Encontro de Autos Antigos em outubro

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Turismo (SE-
TUR) e da Fundação Educa-
cional e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass), rea-
liza o 7º Encontro de Autos 
Antigos de São Sebastião, na 
Rua da Praia, no Centro His-
tórico do município, de 25 a 
27 de outubro.

A programação pro-
mete reunir moradores e tu-
ristas, fazendo uma grande 
viagem no tempo, a partir 
das 12h, da sexta-feira (25) 
até às 14h de domingo (27), 
com atrações para toda a fa-
mília, como a rádio vitrola, 
shows musicais, feira de pe-
ças e antiguidades, o cami-
nhão Anastácio – com filmes 
do Mazzaropi –, praça de ali-
mentação e muito mais.

Os destaques da agen-
da cultural incluem show do 
cantor e compositor João Su-
plicy, apresentação da Ori-

ginal Jazz Band e show de 
tributo grupo sueco ABBA.

De acordo com a or-
ganização, o Encontro de 
Autos Antigos de São Sebas-
tião foi retomado em 2018, 
após 10 anos, com o intuito 
de inserir o município em 
eventos de automóveis anti-
gos do Brasil.

Confira a 
programação completa: 
25/10 (sexta-feira)
10h - Credenciamento e co-
locação dos veículos no pátio 
de exposições
12h – Rádio Vitrola
12h – Abertura da exposição 
de autos, feira de peças e an-
tiguidades
17h – Abertura da praça de 
alimentação
19h - Abertura oficial do 
evento 
20h – Show com a banda 
Memories
22h30 - Show com a banda 
ABBA, The Music

23h - Encerramento da expo-
sição de autos, feira de peças 
e antiguidades
26/10 (sábado)
10h – Credenciamento e co-
locação dos veículos no pátio 
de exposições
           Abertura da Feira de 
peças e antiguidades
10h – Rádio Vitrola
15h às 21h - Caipira Phila-
derph e caminhão Anastácio 
dos filmes do Mazzaropi
17h, 18h, 19h - Original Jazz 
Band
22h – Show com João Su-
plicy
23h - Encerramento da expo-
sição de autos, feira de peças 
e antiguidades
27/10 (domingo)
10h – Abertura do pátio de 
exposições, feira de peças e 
antiguidades
10h – Rádio Vitrola
11h às 14h - Caipira Phila-
derph e caminhão Anastácio 
dos filmes do Mazzaropi
14h – Encerramento da Ex-
posição de autos, feira de pe-
ças e antiguidades
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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
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.  

LETICIA – Novinha, topo tudo, 
safadinha. Adora homens mais 
velhos. Faço tudo com carinho. 
Barranco Alto. (12) 99624-9354 

/ (12) 98263-4313

MARCELA – Casada, 22 anos, 
baixinha, lábios grandes, seios 
e bumbum GG. Aceito cartão. 
Porto Novo, (12) 98855-0061/  

(12) 98263-4313

SAMANTA – 21 anos, solteirinha, 
olhos verdes, magra alta, corpo 
de dançarina de TV. Faço tudo 

c/ carinho. Passo cartão. 
Barranco Alto. (12) 98855-0061

Alugo Kit Sobrado R$ 
650,00 água/luz separa-
dos p/2 pessoas s/filhos/ 
s/animais/ M. Sá (12) 
98152-2525/ 99622-5954

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

ALUGO Casa 2 dorms. 
Bairro Jaqueira/ próximo 
a Rodoviária/ R$ 850,00/ 
3882-3022
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REGULAMENTO DA ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO PARA O BIÊNIO 2020/2021 

DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARAGUATATUBA.

O Conselho Deliberativo em conformidade com o estatuto social, usando de suas atribuições, em reunião realizada no dia 24 de setembro de 2019, 
deliberou aprovar o seguinte regulamento para a realização das eleições para provimento de cargos da Diretoria e do Conselho Deliberativo marcada 
para o dia 12 de dezembro de 2019.

DAS ELEIÇÕES:
ART. 1 – Fica constituída a mesa eleitoral que funcionará na sede da ACE Caraguatatuba, sito à Rua São Sebastião nº 19 – Sumaré – Caraguatatuba/
SP.
ART. 2 – Até as 18:00 horas do dia 12 de novembro de 2019 serão admitidos os registros de chapas completas, indicando os nomes de candidatos 
a Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, 
Diretor de Patrimônio e Diretor de SCPC. Até a mesma data serão admitidos os registros individuais dos candidatos aos cargos do Conselho Deliberativo.
§1 – O pedido de registro deve ser protocolado na sede da ACE Caraguatatuba, através de formulário fornecido pela própria entidade a partir do dia 01 
de outubro de 2019, com assinatura dos requerentes, os quais deverão preencher os requisitos estatutários.
§2 – Atendendo as exigências do Governo Federal, o candidato a Presidente deverá anexar ao pedido de chapa, certidão negativa da sua pessoa 
física, expedida pelo posto da Receita Federal.
§3 – Não será permitido o registro de associados incursos no artigo 43° do título V do Estatuto.
§4 – Não será permitido que o associado assine mais de um pedido de registro.
§5 – Caberá ao Presidente em exercício a homologação das chapas registradas e dos nomes à candidatos ao Conselho Deliberativo, devendo vetar 
os que se encontrarem em desacordo com o estatuto.
§6 – Não serão permitidas alterações dos pedidos de registros após a data supra citada.
ART. 3 – Até 5 (cinco) dias úteis posteriores ao encerramento do prazo de inscrição, a relação das chapas completas e dos candidatos aos cargos do 
Conselho Deliberativo, homologadas, será afixada no quadro de avisos da ACE e publicada em um jornal de grande circulação, bem como deverão ser 
também publicadas as chapas e os nomes dos membros do Conselho Deliberativo que tiverem sido vetados por disposição estatutária.
ART. 4 – A mesa eleitoral será composta pelos seguintes membros, escolhidos pelo Conselho Deliberativo: 
Juízes
1º Idésio Hideru Kashiura
2º Dr. Emerson Saker Mapelli
Mesários
1º Debora Mezher Di Cuollo
2º Diva do Prado
§1 – Os suplentes substituirão os ausentes ou os que renunciarem as indicações deste artigo.
§2 – A mesa poderá funcionar com dois membros, um dos quais necessariamente será o presidente, com poderes para resolver qualquer dúvida.
ART. 5 – Cada chapa para Diretoria poderá indicar um associado junto à mesa eleitoral para funcionar como fiscal, quer na fase de votação, como 
na apuração dos votos.
ART. 6 – A sessão eleitoral instalar-se a às 10:00 horas do dia 12 de dezembro de 2019, na sede da ACE.
ART. 7 – A mesa eleitoral dará inicio à recepção dos votos às 10:15 horas e encerrarão esse trabalho às 17:00 horas, funcionando ininterruptamente.
ART. 8 – Poderão votar os associados que estiverem em pleno gozo de seus direitos estatutários e pertencer ao quadro de associados há mais de 180 
dias anterior a data da eleição e que tenham quitado as suas obrigações pecuniárias até o último dia do mês que anteceder ao pleito.
ART. 9 – A mesa eleitoral verificará a identidade dos votantes e receberá suas assinaturas em folhas especiais, rubricadas pelos componentes da 
mesa.
ART 10 – Serão fornecidas duas cédulas para votação, sendo uma para a escolha da Diretoria e a outra para escolha de até sete candidatos para 
os cargos do Conselho Deliberativo, as quais deverão ser depositadas em urnas distintas.
ART. 11 – Ao se esgotar o período destinado à votação, o Presidente declarará encerrados os trabalhos permitindo votar, porém, aqueles eleitores 
presentes na hora do encerramento e cujos os nomes forem anotados.
ART.12 – A apuração dos votos será feita pela própria mesa eleitoral, imediatamente após o encerramento da votação.
§ ÚNICO – Os trabalhos de apuração, que serão públicos, serão executados pelos membros da mesa eleitoral.
ART. 13 – Não serão computados votos expressos em cédulas que:
 a) contiverem chapas não registradas;
 b) contiverem nomes de candidatos não registrados;
 c) contiverem mais de sete votos para cargos do Conselho Deliberativo;
 d) contiverem quaisquer sinais que, a juízo da mesa, possibilitem a identificação dos votantes;
 e) contiverem quaisquer rasuras.
ART. 14 – Encerrado os trabalhos, o Presidente da mesa determinará a lavratura de ata sucinta em que fique consignado o resultado da apuração 
que será assinada pelo Presidente, pelos mesários, fiscais e os presentes que o desejarem.
ART. 15 – Deverá ser afixada no quadro de aviso da ACE a relação completa da chapa e dos candidatos eleitos par o cargo do Conselho Deliberativo.
ART. 16 – Contra a decisão de fixar o resultado final das eleições para a Diretoria e do Conselho Deliberativo, o interessado poderá interpor recurso 
dirigido ao Conselho Deliberativo, sem efeito suspensivo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da proclamação dos eleitos, o qual será 
processado.
ART. 17 – Caso tenha sido registrada apenas uma chapa para a Diretoria, será observado o que dispõe o parágrafo 2º do título IV do Estatuto Social.    
ART. 18 – A posse dos eleitos deverá ocorrer no dia 10 de janeiro de 2020.

Nada mais, publique-se e cumpra-se.

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 COMUNICA 
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 Em-
pregados nº 01.
Caraguatatuba, 17/09/2019

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

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.
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