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New
s

Vereador Fernando Cuiu realiza Festa do Dia das Crianças
 A festa do Dia das Crianças promovida pelo 
Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernan-
do Cuiu), no dia 13 de outubro, foi um sucesso. 
 O encontro aconteceu no Campo Estrela do 
Morro no Morro do Algodão e contou com a partici-
pação de moradores do bairro, e de bairros vizinhos. 
Houve a distribuição de pipoca, algodão doce, cachorro 
quente e refrigerantes e a criançada ainda se divertiu 
muito com as várias brincadeiras realizadas durante 
toda a tarde.
 Para completar a festa, foi realizada a entrega 
dos uniformes dos times “Estrela do Morro e Grêmio 
Barranco Alto.

Felipe Augusto diz que corte 
de comissionados deixa a 

prefeitura em situação crítica

Juliana, orgulho para 
Caraguatatuba

Defesa Civil de Caraguatatuba 
participa de workshop sobre 

‘apagão’ na Alemanha 

Gracinha Ferreira faz 
entrega de carro à 
Apae de Ilhabela
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Juliana, orgulho para Caraguatatuba
Juliana Orizo, 06 

anos conseguiu no dia 
10/10/19 conquistar a 
medalha de bronze no 
Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Karatê; a 
competição foi realizada 
no Praia Clube na cidade 
de Uberlândia - MG. Ju-
liana competiu na modali-
dade kata sub-8 feminino 
e tornou-se assim a tercei-
ra melhor do país, repre-
sentando a cidade de Ca-
raguatatuba e o estado de 
São Paulo em um evento 
nacional.

Começou bem cedo 
como que por brincadeira 
com dois anos, acompa-
nhando o pai nos treinos 
e com pouco mais de um 

ano de competição já trás 
resultados expressivos 
como campeã paulista zo-
nal, vice campeã paulista 
geral, vice campeã brasi-
leira zonal e agora 3° lu-
gar no Brasileiro geral.

Seus pais agrade-
cem a todos os apoiadores 
como a prefeitura de Ca-
raguatatuba que os auxi-
liou com o transporte, o  
Jornal Noroeste News e 

a rádio Caraguá FM que 
ajudaram na divulgação, 
ao comércio local e a to-
dos que torceram, alunos,  
familiares que também 
fazem parte da família ka-
ratê, a escola Alaor Xavier 
Junqueira onde ela estuda 
e pratica o esporte e prin-
cipalmente ao “Sensei”,  
Ângelo Oliveira, por toda 
a dedicação, empenho e 
carinho que tem por ela e 
por todos seus alunos.

Estado corrupto, reflexo 
de um povo corrupto

Após meus últimos artigos no que se 
destacaram o “Brasileiro é mal-educado” e 
os da “Falta de Transparência da Câmara 
Municipal”, fui procurado por um amigo 
leitor que me questionou sobre as origens 
da corrupção no Brasil. Citava ele ao co-
mentar que não é o cidadão que ao ocupar 
um cargo público se torna corrupto, mas 
que a corrupção está impregnada na cultura 
do povo brasileiro, que por motivos vários, 
inclusive de sua origem, dos imigrantes, 
que para nosso País se dirigiram no pas-
sado, e que não vieram para construír um 
novo país, mas sim para acumular riquezas 
não se importando com os meios, e depois 
retornarem a suas origens. Talvez daí sur-
ja aquela máxima de “Levar vantagem em 
tudo”.

Com certeza ele tem razão. Quando 
subornamos um policial para não ser multa-
do e o fazemos na frente de nossos filhos, já 
institucionalizamos a corrupção e daí para 
a frente é apenas uma questão de preço. 
Quando nos valemos de um amigo para a 
obtenção de alguma vantagem perante ou-
tros cidadãos, também estamos praticando 
a corrupção.

Mas ao pesquisar na internet para 
escrever sobre esse assunto, um texto me 
chamou a atenção e estou reproduzindo:

“Estado corrupto, reflexo 
de um povo corrupto”

“A corrupção dos governantes qua-
se sempre começa com a corrupção dos 
seus princípios”. (Barão de Montesquieu)

Corrupção, segundo o Dicionário 
Aurélio de Língua Portuguesa, é “o ato de 
corromper alguém ou algo, com a finalida-
de de obter vantagens em relação aos ou-
tros por meios considerados ilegais ou ilíci-
tos”. Ao se falar em corrupção, geralmente 
ligamos o ato ao âmbito político, contudo 
a corrupção não está presente só ai, o que 
acontece no governo são apenas reflexos 
das nossas atitudes.

O cotidiano do homem é rodeado de 
feitos corruptos, o famoso “jeitinho brasi-
leiro” de resolver as coisas na verdade são 
ações que na maioria dos casos não conse-
guimos enxergar como corruptas, pois, para 
muitos de nós a corrupção está só na polí-
tica. São exemplos diários dessas ações do 
homem: comprar CDs piratas (sabendo que 
é ilegal, e que pirataria é crime), a tentativa 
de alunos em colar nas avaliações, o adulte-
ramento de gasolina por donos de postos a 

fins lucrativos, o “trapaciamento” em filas 
(mania que as pessoas têm, em chegarem à 
ambientes com filas e encontrarem algum 
conhecido seu e pedirem pra resolver o seu 
problema), atestados médicos falsos, so-
negação de impostos, a não devolução de 
troco que foi dado errado, tudo isso são ati-
tudes corruptas. 

Sergio Buarque de Holanda descre-
ve esse “jeito” do povo brasileiro de ser 
como um homem cordial, aquele que ao 
invés de usar da razão e formalidade age 
com o coração, e muitas vezes no lugar de 
fazer as coisas certas, “quebra-um-galho”. 
O grande problema é quando aproveitam- 
se disso para agir de forma esperta e ilícita, 
essa situação se agrava quando se usa dessa 
cordialidade no poder e na vida pública. E 
infelizmente é o que mais acontece no go-
verno Brasileiro. 

Analisando isso, é nítido que a na-
tureza humana de ser bom e puro é cor-
rompida pela sociedade conforme suas 
necessidades, comprovando a teoria de 
Rousseau. O egoísmo, a ambição, e a in-
teligência tornam-se, então, características 
adquiridas pelos seres vivos que tornam-se 
corruptos, não só do homem mais também 
dos animais. Segundo pesquisas abordadas 
na Revista Superinteressante pelo cientista 
Alexandre Versignassi o macaco chimpan-
zé para conseguir sexo com a fêmea dese-
jada “paga propina” para outros machos, 
a gazela, para fugir dos seus predadores 
passa uma “informação privilegiada” tra-
paceando sua espécie, os morcegos para 
sobreviverem praticam uma espécie de “es-
telionato” garantido sua sobrevivência.

Isso mostra como a corrupção está 
presente em todos os lugares. Montesquieu 
afirma: “Todo homem que tem poder é le-
vado a abusar dele”. O Brasil está na posi-
ção 69º no ranking de países corruptos do 
mundo e um dos grandes motivos disso é 
uma “brecha” que existe na Constituição 
brasileira, quanto à possibilidade de nome-
ação de cargos públicos, por exemplo.

A única saída para esta realidade 
brasileira, mesmo sendo uma medida em 
longo prazo, é um alto investimento na 
Educação. Essa talvez seja a única solução, 
porque tentar combatê-la sem olhar para 
suas raízes é como “tentar consertar uma 
casa pelo teto, quando o problema está no 
alicerce”. O que acontece na política é ape-
nas o reflexo do que acontece diariamente 
na sociedade. O primeiro passo é a recons-
trução desses valores e princípios. Texto de 
Fernanda Maria - Acadêmica de Direito.

Aguilar Junior nomeia novo 
secretário de Urbanismo 

Desde a última segunda-feira 
(14), a Secretaria de Urbanismo de Ca-
raguatatuba conta com um novo secre-
tário. O prefeito Aguilar Junior nomeou 
para a pasta o arquiteto Wilber Schmidt 
Cardozo.

O arquiteto assume a secretaria 
no lugar do engenheiro Leandro Borella, 
que comandava a pasta interinamen-
te. Borella continua como secretário de 
Obras Públicas.

Wilber Cardozo é pós-graduado 
em Gestão Ambiental e 
acumula experiência de 
mais de 20 anos na área de 
gerenciamento e coordena-
ção de obras no segmento 
de edifícios residenciais 
em empresa construtora. O 
arquiteto já ocupou o cargo 
de secretário de Urbanis-
mo entre 2014 e 2016 em 
Caraguatatuba; e de 2017 a 
2019, foi também secretá-
rio, em Ubatuba, das pastas 

de Meio Ambiente, Urbanis-
mo e Habitação.

A Secretaria de Urbanis-
mo tem por finalidade executar 
as atividades de análise e aprovação de pro-
jetos de obras particulares, responsabilizar-se 
pela elaboração e manutenção atualizada do 
Plano Diretor, fiscalizar o cumprimento das 
normas referentes às construções particulares 
e embargá-las, fazer cumprir as normas refe-
rentes a zoneamento e loteamento e executar 
a fiscalização de posturas.
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Felipe Augusto diz que corte de comissionados 
deixa a prefeitura em situação crítica

O prefeito de São Sebastião, Fe-
lipe Augusto, considera que a decisão 
do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo que determina o corte de mais de 
300 cargos em comissão na estrutura 
administrativa da prefeitura vai preju-
dicar serviços essenciais prestados pela 
municipalidade. A decisão do TJ tem 
prazo de 120 dias para ser cumprida e 
deve coincidir com a temporada de ve-
rão, ocasião em que o município recebe 
milhares de visitantes.

A decisão do Tribunal de Justiça 
alcança todas as reformas administrati-
vas feitas em São Sebastião desde 2005. 
“Como se vê esse não é um problema 
somente de agora, mas que vem de ges-
tões anteriores”, afirmou o prefeito.

“A situação realmente é crítica. 
Não poderemos dar posse a conselheiros 
tutelares, terão que ser exonerados, en-
tre outros, diretores de escola, diretores 
de creche, coordenadores pedagógicos; 
inspetor chefe, ouvidor, corregedor, co-
mandante, sub comandante da Guarda 
Civil Municipal; as secretarias de De-
ficiente e do Idoso e de Regularização 
Fundiária serão extintas. A coordena-

dora da Casa de Acolhimento também 
perderá o cargo. Teremos reflexos ne-
gativos nos trabalhos do Departamento 
de Tráfego e da Defesa Civil”, alertou o 
prefeito.  

O chefe do Executivo adiantou 
que vai recorrer da decisão. Felipe Au-
gusto disse que avalia a possibilidade de 
reduzir o horário de trabalho da prefei-
tura para adequar o serviço ao quadro 
de funcionários menor. “Vamos promo-
ver treinamento de equipes para função 
de comando, obviamente sem cargo de 
chefia”, antecipou ele. Felipe Augusto 
informou também que iniciou tratativas 
com o Ministério Público para apresen-
tação de uma nova reforma administra-
tiva a ser enviada à Câmara Municipal.

Queda na arrecadação de 
Royalties e ICMS do petróleo

Outra decisão judicial, que foi 
tomada pelo STF – Supremo Tribunal 
Federal na última quarta-feira, também 
prejudica o município, mais especifica-
mente as finanças da prefeitura. O STF 
decidiu, por 8x1 votos, não acatar so-
licitação do Governo do Espírito Santo 

para que a distribuição dos rendimentos 
tributários da indústria petrolífera fique 
restrita aos municípios produtores e li-
mítrofes.

“Com essa decisão, o que hoje é 
dividido entre pouco mais de 150 cida-
des passará a ser dividido entre os mais 
de 5 mil municípios brasileiros. Em al-
guns casos a arrecadação desses tribu-
tos vai ser reduzida em cerca de 80%”, 
afirmou o prefeito Felipe Augusto.

Uma nova votação no mesmo 
sentido estava prevista para novembro 
no STF, desta vez, sobre uma solicita-
ção do Estado do Rio de Janeiro. “O 
governador Wilson Witzel está coorde-
nando ações políticas visando reverter 
essa situação e também adiar a decisão 
do STF. Nós também estamos fazendo 
gestões políticas em Brasília. Essa de-
cisão é injusta e vai quebrar muitas pre-
feituras e estados produtores”, destacou 
Felipe.
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Prefeita de Ilhabela participa de evento 
do Instituto Ilhabela Sustentável

A prefeita de Ilhabela, 
Maria das Graças Ferreira dos 
Santos Souza, Gracinha, par-
ticipou nesta sexta-feira (11), 
da abertura do evento reali-
zado pelo Instituto Ilhabela 
Sustentável sobre assuntos 
do interesse do arquipélago, 
acompanhada dos secretários 
municipais, Bianca Colepi-
colo (Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo), Tiago 
Correa (Gestão Financeira), 
Edina Paula Roma Teixeira 
(Educação) e Esméria Regina 
da Silva (Cultura). 

Depois de fazer a 
abertura do evento, Bianca 
Colepicolo apresentou o re-
sultado geral do acompanha-
mento do plano de governo, 
registrado em cartório. A 
secretária informou que em 
média, 55% do plano será en-

tregue ainda este ano e sobre 
o restante das ações, que estão 
com 30% iniciadas. As áreas 
que mais cumpriram as metas 
do plano de governo eleito em 
2016 foram a Saúde, Desen-
volvimento e Inclusão Social, 
Educação e Desenvolvimento 
Econômico e do Turismo. 

Para valorizar a 

transparência e a gestão 
participativa, a prefeita 
comprometeu-se com o 
Instituto Ilhabela Sustentá-
vel em abrir o acompanha-
mento das ações do plano 
de governo semanalmente, 
por meio da utilização de 
uma ferramenta eletrônica 
de gestão.

Gracinha Ferreira faz entrega de 
carro à Apae de Ilhabela

A prefeita de Ilhabe-
la, Maria das Graças Ferreira 
dos Santos Souza, Gracinha, 
entregou nesta sexta-feira 
(11), um veículo Gol à Apae 
(Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) de 
Ilhabela - “Marisia Anna 
Violante”. A doação do carro 
pela prefeitura representa o 
atendimento de um compro-
misso reiterado pela prefeita 
no dia 21 de agosto, durante 
a abertura oficial da “Sema-
na Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e 
Múltipla”, na sede da enti-
dade. 

A prefeita entregou o 
Volkswagem, Gol, ano 2010 
e modelo 2011, com motor 
1.6, cor prata, com ar e dire-
ção hidráulica, à presidente 
Alda Maria Lima Areudo e 

às diretoras Deyse 
Moreira Lima (Di-
retora da Escola) e 
Mônica Kurachina 
(Diretora Executi-
va). Durante o bre-
ve evento, a prefeita 
assinou o Termo de 
Doação do Veículo.

G r a c i n h a 
decidiu fazer a entrega do 
veículo logo após a doa-
ção do mesmo à prefeitura 
pela Câmara, conforme Lei 
1346/2019.  Ela falou da 
iniciativa e reiterou outros 
compromissos. “É nosso 
compromisso apoiar esse 
projeto que valoriza o ser 
humano”. De acordo com a 
prefeita, a aquisição de um 
veículo adaptado para cadei-
rantes está em processo de li-
citação (compra) e o projeto 

de cobertura da quadra e da 
ampliação de mais uma sala 
estão sendo providenciados 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, Obras e 
Habitação.

A doação do Gol co-
meçou após a abertura da 
Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e 
Múltipla, que este ano teve o 
tema “Família e pessoa com 
deficiência, protagonistas na 
implementação das políticas 
públicas”. 

Homem é morto a 
facadas em 

São Sebastião
 Um morador de rua 
foi esfaqueado na manhã de 
domingo (13/10), no Centro 
da cidade. Moradores aciona-
ram a polícia e o Samu, mas o 
homem já foi encontrado sem 
vida.
 Os policiais aborda-
ram outros moradores de rua, 
com os quais conseguiram 
algumas informações que os 
levaram até a mulher suspeita 
de cometer o crime. Segundo 
informações trata-se da com-
panheira da vítima, que foi 
presa e encaminhada a dele-
gacia. A Polícia Civil agora 
investiga o caso.

Polícia frustra assalto 
e prende quadrilha em 

Caraguatatuba
 A Polícia Militar 
surpreendeu uma quadri-
lha na noite de quarta-feira 
(09/10), no bairro Rio do 
Ouro, que pretendia realizar 
um assalto a um empresário 
da cidade. O bando, compos-
to por cinco indivíduos, era 
da cidade de Atibaia, e estava 
instalado no bairro há uma 
semana.
 A prisão, segundo a 
polícia, aconteceu por conta 
da denúncia de um cliente do 

bar onde os marginais esta-
vam preparando as estratégias 
de abordagem à vítima, que 
ao sair do recinto deparou-se 
com uma viatura e contou aos 
policiais, o que havia escuta-
do.
 O bando já estava 
em casa quando a polícia fez 
a abordagem e no local foram 
apreendidos: 281 papelotes 
de cocaína, 27 buchas de ma-
conha, 154 pedras de crack, 
uma câmera digital, uma ca-
derneta com anotações, duas 
balanças, um notebook, seis 
celulares, uma pistola calibre 
380, um revólver calibre 38 e 
R$ 22,00 em dinheiro. No lo-
cal ainda foram apreendidos 
dois carros e uma moto.

Polícia prende sete 
durante Operação em 

Caraguatatuba
 A Polícia Civil pren-
deu sete pessoas e apreendeu 
27 quilos de entorpecentes, na 
sexta-feira (11/10), durante as 
ações de campo da Operação 
“Tamanduá”, estruturada para 
desarticular o tráfico de dro-
gas no Litoral Norte.
 Ao todo, 50 poli-
ciais (Deinter 1), 18 viaturas 
e dois cães farejadores inte-
graram a ação. O efetivo foi 
a campo para o cumprimento 
de mandados de prisão e de 

busca e apreensão.
 As ações são resul-
tado de cerca de três meses de 
investigação. O objetivo da 
operação é desarticular uma 
associação criminosa que 
atua na região do bairro Mor-
ro do Algodão.
 Automóveis, duas 
balanças de precisão, uma 
máquina para prensar e mu-
nições também foram apre-
endidos durante as atividades 
que contaram com o apoio do 
Ministério Público e da Polí-
cia Militar.

Mulher é presa com 
mais de 11kg de 

maconha em Caraguá
 Uma mulher de 50 
anos foi presa na segunda-
-feira (14/10), no bairro Ja-
raguazinho e responderá por 
tráfico de drogas, após a Po-
lícia Civil encontrar em sua 
casa, dentro de um fogão, 23 
tabletes de maconha.
 Segundo a Polícia, 
uma equipe do Setor de In-
vestigações Gerais (SIG) se 
dirigiu até o local, que por 
conta de uma denúncia anôni-
ma, já era alvo de investiga-
ções há aproximadamente 20 
dias. Foram apreendidos 11,2 
quilos de maconha e a mulher 
alega desconhecer a existên-
cia da droga.
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Univesp amplia opções e triplica vagas 
para curso superior gratuito em Caraguá

A Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo 
(Univesp) abriu na terça-fei-
ra (15), as inscrições para o 
Vestibular 2020. No polo de 
Caraguatatuba serão ofereci-
das 70 vagas em seis cursos, 
com ingresso através de ves-
tibular.

A novidade é a am-
pliação dos cursos, que além 
das Licenciaturas, Letras, 
Matemática e Pedagogia, se-
rão oferecidas opções volta-
das ao eixo de Computação: 
Bacharelado em Tecnologia 
da Informação (BTI), Bacha-
relado em Ciência de Dados 
e Engenharia de Computa-
ção.

As inscrições vão até 
as 15h do dia 14 de novem-
bro e devem ser feitas pelo 
site vestibular.univesp.br. As 
provas ocorrerão em 1º de 
dezembro. O início das aulas 
está previsto para feverei-
ro/2020.

Não há limite de ida-
de e o custo da inscrição é de 

R$ 45. Para participar, basta 
ter concluído o ensino mé-
dio ou estar cursando, com 
a conclusão até o período da 
matrícula.

Nos primeiros dias, 
até às 15h de 18 de outubro, 
todas as pessoas inscritas no 
Cadastro Único do Governo 
Federal (CadÚnico) terão 
isenção da taxa. Também será 
concedida a redução de 50% 
do valor da taxa de inscrição, 
em conformidade com a Lei 
Estadual nº 12.782/17, aos 
candidatos que preencham 
cumulativamente, os seguin-
tes requisitos: estejam regu-
larmente matriculados no 
ensino médio ou equivalente, 
no 3º semestre da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 

em curso pré-vestibular ou 
em curso superior, em nível 
de graduação ou pós-gradua-
ção ou que recebam remune-
ração mensal inferior a dois 
salários mínimos ou desem-
pregados.

Os benefícios são 
concedidos no site do vesti-
bular. No momento da inscri-
ção, basta clicar em “redução 
de taxa” ou “isenção”.

Através de uma par-
ceria com o Governo do Es-
tado, desde 2017 a Prefeitura 
de Caraguatatuba e a Uni-
vesp ofereceram vagas para 
cursos superiores. As aulas 
são realizadas na EMEF 
Prof. Antônio de Freitas Ave-
lar, no bairro Estrela D’Alva. 
No local, ocorrem as aulas e 
o suporte aos estudantes

Defesa Civil de Caraguatatuba participa de 
workshop sobre ‘apagão’ na Alemanha 

Um ano após a visi-
ta de coronéis do Corpo de 
Bombeiros da Alemanha à 
Caraguatatuba, na próxima 
semana o vice-prefeito e se-
cretário de Mobilidade Ur-
bana e Proteção ao Cidadão, 
capitão Campos Junior, vai 
à cidade de  Bermerhaven, 
onde participa de uma troca 
de experiência com os pro-
fissionais.

Junto com ele seguem 
o coordenador municipal de 
Defesa Civil de São José dos 
Campos, Paulo Henrique 
Zacarone, o secretario chefe 
da Casa Militar e coordena-
dor estadual de Proteção e 
Defesa Civil, coronel Wal-
ter Nyakas Júnior, mais três 
bombeiros, sendo um da Re-
gional da Defesa Civil, uma 
da Escola de Bombeiros e 
um da Casa Militar, além de 
uma tradutora.

“Vamos a convite da 
Fundação Engagement Glo-
bal, que atua financiando 
projetos. Eles trouxeram os 
bombeiros no ano passado 
e agora estão nos levando”, 
explica Campos Junior.

Com o tema ‘Infraes-
truturas Críticas e Possíveis 
Impactos na Sociedade Ci-
vil’, o workshop vai debater 
o cenário de uma hipotética 
falha de energia generaliza-
da que se estende por vários 
dias (apagão).

Segundo Campos 
Junior, a expectativa é da 
elaboração de uma estrutura 
unificada de plano de ação 
(manual) para as comunida-
des de Caraguatatuba e São 
José dos Campos, levando 
em consideração as infraes-
truturas críticas das cidades e 
o impacto para a população e 
para as autoridades.

“A ideia é saber como 
agir em questões de seguran-
ça, abastecimento de água, 
esgoto, hospitais. Saber se 
podemos ter um sistema al-
ternativo de alimentação 
para as rotas de fugas. Por 
isso já estamos em conver-
sação com a Caraguá Luz e 
EDP para saber de que forma 
eles podem contribuir”.

As palestras serão 
realizadas entre os dias 21 e 
30 de outubro no Quartel do 
Corpo de Bombeiros de Bre-
merhaven

Semelhança

Bremerhaven é uma 
cidade litorânea e portuária, 
na Alemanha, possui cerca 
de 120 mil habitantes, por 
isso tem certa semelhança 
com Caraguatatuba. O Corpo 
de Bombeiros de lá trabalha 
muito com o voluntariado, 
outra medida que a Defesa 
Civil local quer trabalhar 
junto às comunidades locali-
zadas em área de risco.

“A vinda da comitiva 
no ano passado foi até em 
função do que Caraguatatu-
ba já vivenciou, com a Ca-
tástrofe de 1967, que foi fun-
damental para a criação da 
Defesa Civil e a resiliência 
de seu povo. Mesmo o Brasil 
não tendo uma cultura de vo-
luntariado, ainda é possível 
despertar nas pessoas esse 
sentimento de acolhimento”, 
conclui o secretário.

Prefeitura realiza manutenção de 
bloquetes do Massaguaçu 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba está realizando 
hoje a manutenção dos blo-
quetes na Rua Tetsuo Watana-
be, localizada no bairro Mas-
saguaçu. Segundo a equipe 
Regional Norte da Secretaria 
de Serviços Públicos (Sesep), 
os bloquetes estavam sofren-
do com erosões causadas pelo 
tempo, além de fazer arte do 
trajeto dos ônibus circulares.

Prontamente a Sesep 
faz a manutenção dos bloque-
tes, retirando todo o material 
da área prejudicada, aproxi-
madamente 30m de extensão. 
Então o solo é preparado em 

duas camadas: a primeira de 
bica corrida (material com-
posto por pedra e cascalho), e 
acima uma camada nivelada 
de areia para finalmente reas-
sentar os bloquetes na via.

Esse serviço tem o 
objetivo, além de deixar a 
cidade sempre revitalizada, 
proporcionar maior seguran-

ça no trânsito de pedestres e 
veículos.

Todo o serviço é feito 
pela equipe Regional Norte 
da Sesep que conta com oito 
funcionários, uma retroesca-
vadeira e um caminhão mo-
delo toco. Segundo a previ-
são, até a próxima sexta feira 
(18/10) os bloquetes já esta-
rão assentados.

Os bloquetes possuem 
diversas vantagens como du-
rabilidade, resistência e capa-
cidade de escoamento, muitas 
vezes sendo mais viável que 
a pavimentação em concre-
to betuminoso. Porém são 
necessários alguns cuidados 
e manutenções, como a Pre-
feitura de Caraguatatuba tem 
feito.

Regional Sul da Sesep é revitalizado 
para atender melhor os munícipes 

O prédio da Regional 
Sul da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep) de Cara-
guatatuba está sendo com-
pletamente revitalizado para 
melhor acomodar os muníci-
pes da cidade nos atendimen-
tos realizados.

Toda a iluminação do 
local foi substituída para tor-
nar o ambiente mais agradá-
vel. Todo o prédio, salas dos 
departamentos e banheiros 
estão recebendo uma pintura 
nova.

Além dos munícipes 
que terão um atendimento 
mais agradável, os funcio-
nários e servidores da Sesep 

também serão beneficiados 
com um ambiente melhor de 
trabalho.

Também estão sendo 
feitas a limpeza e pintura nos 

jardins, estacionamento, mu-
ros e guias aos arredores do 
local, manutenção nos telha-
dos, lava rápido e estaciona-
mento da frota.
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Elilde Browning  estará  em 
Itabuna no dia 17/10, para receber 
homenagem de seus conterrâneos

No último dia 5 de 
outubro, Andressa 

Souza e Kaique Neves 
concretizaram o grande 

sonho do Sim, com 
cerimônia realizada no 
Santuário Diocesano 
de Santo Antônio de 
Caraguatatuba. Logo 
após a cerimônia, o 
casal, familiares e 

convidados 
comemoraram com 

uma festa maravilhosa 
e bem descontraída.  
Felicidades ao casal!
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Vigilância Sanitária de Ubatuba interdita 
estabelecimento irregular no Tenório
Na manhã desta 

terça-feira, 15, a Vigilância 
Sanitária da Prefeitura de 
Ubatuba realizou ação de fis-
calização do local conhecido 
como “Mansão do Tenório”, 
localizado no canto esquerdo 
da praia de mesmo nome, 
após inúmeras denúncias de 
crime ambiental formaliza-
das junto ao órgão. 

A equipe constatou 
que o estabelecimento lança 
efluentes diversos da cozi-
nha diretamente na costeira 
e no mar sem que haja qual-
quer ligação à tubulação de 
esgoto. Cessado todos os 
lançamentos da parte da co-
zinha, foi observada a emis-
são de água servida, com 
aspecto cinza e escurecido, 
oriundo provavelmente de 
outros setores do mesmo es-
tabelecimento. 

A Vigilância Sanitária 

decidiu interditar cautelar-
mente todo o empreendimen-
to até que o mesmo apresente 
o sistema de tratamento dos 
resíduos aprovado e cesse o 
lançamento.

No início de julho 
deste ano, a secretaria de 
Meio Ambiente da Prefeitura 
de Ubatuba também já ha-
via formalizado a autuação 

do mesmo estabelecimento 
à Polícia Ambiental, órgão 
responsável pela autuação 
em caso de ocupações irre-
gulares em áreas públicas na 
costa. 

A Prefeitura de Uba-
tuba também oficiou outros 
órgãos, como o Ministério 
Público, para que sejam to-
madas as demais medidas 
legais cabíveis.

Sábado, 19, é dia D de vacinação 
contra sarampo em Ubatuba

A Vigilância em Saú-
de informa que no próximo 
sábado, 19 de outubro, seis 
unidades de saúde estarão 
abertas das 8h às 17h para 
aplicar as vacinas contra o 
sarampo em crianças entre 6 
meses e menores de 5 anos 
(4 anos, 11 meses e 29 dias).

- UBS Cícero Gomes: 
rua Batista de Oliveira, 199, 
Centro 

- ESF Perequê-Açu: 
av. Padre Manoel da Nóbre-
ga, 1218 

- ESF Ipiranguinha: 
rua da Assembleia, nº114

- ESF Perequê-Mi-
rim: rua Benedito Henrique, 
s/n

- ESF Estufa II-A: rua 
Bangu, nº 374

- ESF Maranduba: av. 
do Engenho, 298

A campanha é seleti-
va, ou seja, serão vacinadas 
as crianças que ainda não fo-
ram imunizadas ou que pre-
cisem complementar as duas 

doses recomendadas pelo 
Ministério da Saúde. 

“No município, há 
uma população de 5.174 
crianças nessa faixa etária. 
As equipes de saúde irão 
avaliar as carteirinhas e atu-
alizar se for necessário”, 
explica a chefe de Seção de 
Vigilância Epidemiológica, 
enfermeira Elisabete Cabral 
Borges de Matos.

A vacinação contra o 
sarampo também continua 
a ser aplicada normalmen-
te em todas as unidades de 
saúde do município durante 
a semana. 

Um segundo dia D de 

vacinação, destinado a jo-
vens de 20 a 29 anos, será re-
alizado em 30 de novembro.

Conforme o boletim 
epidemiológico mais recen-
te, Ubatuba tem 10 casos 
confirmados de sarampo, 
21 casos descartados e 06 
aguardando exame, somando 
um total de 37 notificações 
em 2019. Os boletins são 
atualizados semanalmente 
pela Vigilância em Saúde 
e ficam disponíveis na pá-
gina internet do órgão em: 
https://www.ubatuba.sp.gov.
br/administracao-direta/sms/
vigilancia-em-saude/ (em 
Boletim Respiratórias)

Vila Picinguaba promove 
cadastramento de barqueiros

Na última segunda-
-feira, 07, a comunidade da 
Vila Picinguaba, juntamente 
com o Fórum de Comunida-
des Tradicionais, promoveu 
uma ação de cadastramento 
dos barqueiros que já traba-
lham com transporte para a 
Ilha das Couves.

Esse é um dos desdo-
bramentos das reuniões que 
vem sendo realizadas com 
o objetivo de cumprir uma 
proposta de Termo de Uso 
Sustentável (TAUS) envia-
da para o Ministério Público 
Federal (MPF), elaborada 
em conjunto pelas associa-
ções da Comunidade da Vila 
Picinguaba com apoio do 
Fórum de Comunidades 
Tradicionais (FCT), que 
formaram um Grupo de Tra-
balho de Turismo de Base 
Comunitária (GT TBC Pi-
cinguaba/Ilha das Couves). 
O documento não se restrin-
ge somente à gestão da Ilha 
Das Couves, mas visualiza 
o desenvolvimento de Tra-
balho de Base Comunitária 
(TBC) da comunidade no 
geral.

De acordo com o se-
cretário de Turismo, Poti-
guara do Lago, “a proposta 
não é só de cumprir as con-
dicionantes solicitadas pelo 
MPF, mas também implan-
tar novos roteiros e ações na 
Vila, ações essas que serão 
complementares à organiza-
ção da Ilha Das Couves”.

Ele ainda explicou 
que a sugestão do GT TBC 
Picinguaba/Ilha das Couves 
prevê várias frentes de tra-
balho, como a organização 
de venda de voucher único, 
organização e proposta de 
gestão do resíduo sólido, 
dentre outras.

A ação contou com a 
presença de diversos setores 
da Prefeitura, como as secre-

tarias de Turismo, Fazenda, 
Meio Ambiente, Agricultura 
e Pesca e Companhia Muni-
cipal de Turismo, além da 
Marinha do Brasil – todos 
colaborando com a organi-
zação e o cadastro, conferin-
do todas as documentações 
para o sucesso da iniciativa.
 

Turismo de Base 
Comunitária
O Turismo de Base 

Comunitária (TBC) é um 
programa do Governo Fede-
ral que fomenta o Turismo 
gerenciado pelas comunida-
des tradicionais. Em Ubatu-
ba, há um departamento na 
secretaria de Turismo desti-
nado a cuidar desse progra-
ma.

Prefeitura e Transpetro definem estratégia 
para uso seguro das faixas de dutos
Secretários de Obras, 

Serviços Públicos, Meio 
Ambiente e Defesa Civil da 
Prefeitura de São Sebastião 
receberam hoje (29) a visita 
de técnicos da Transpetro, 
entre eles o supervisor da 
Faixa de Dutos, Cristovam 
Ambrósio, e o Coordena-
dor de Relacionamento 
com as Partes Interessadas 
SP-Litoral, Caio Rodrigo 
Darwich. No encontro foi 
apresentado um programa 
que tem como objetivo a 
conscientização pública, o 
relacionamento com as par-
tes interessadas das faixas 
de dutos e a prevenção de 
ações de terceiros que pos-
sam implicar em impactos 
diretos ou indiretos às insta-
lações da Transpetro.

Segundo Darwich, 
qualquer interface que seja 
realizada pela prefeitura em 
local próximo a áreas com 
oleodutos deve ser comuni-
cada a Transpetro para evi-
tar possíveis acidentes e/ou 

danos às instalações.
“É importante que 

a prefeitura tenha conhe-
cimento sobre os riscos. 
Nessa reunião já iremos 
marcar outras duas, com 
as regionais da Secretaria 
de Serviços Públicos, que 
vêm realizando mutirões de 
pavimentação em diversas 
ruas, para dar orientações 
sobre riscos associados ao 
transporte dutoviário às 
equipes de campo efetivas”, 
disse Darwich.

Ainda de acordo com 
ele, também seria interes-
sante conversar sobre pos-
síveis parcerias para inter-
venções urbanísticas como 
ciclovias e hortas urbanas 
que podem ser de interesse 
da Transpetro, Prefeitura 
e da população. “Em São 
Sebastião, vemos possibi-
lidades de urbanização em 
bairros como Porto Grande, 
Maresias, Juquehy, Paúba e 
Barra do Una”, informou o 
coordenador da Transpetro.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

 Aproveite a chance de realizar mudanças na 
sua vida e dê asas à imaginação. Em casa, cuidado ao 
manusear objetos cortantes. Proteja-se do olho gordo. Seu 
sucesso pode incomodar os invejosos. Nº da Sorte 07.

 Exerça seu poder de liderança e conquistará 
o sucesso mais rápido do que imaginava. Caso esteja só, 
deixe a paquera rolar, pois as energias astrais são ótimas 
neste setor. Nº da Sorte 03. 

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

 Cuidado para não meter os pés pelas mãos.
Cautela! Mesmo assim, invista nas mudanças necessárias 
na sua relação amorosa. A falta de organização com docu-
mentos poderá causar prejuízos. Nº da Sorte 09.

 Saberá expressar bem suas ideias e vai en-
contrar uma maneira de relaxar. Sua vontade de crescer 
estará em destaque. Ouça mais a sua intuição e aja com 
mais otimismo. Nº da Sorte 18.

 Procure se dedicar aos assuntos relacionados à 
sua espiritualidade. Quanto à saúde, busque uma segunda 
opinião a respeito de um diagnóstico médico. Sentirá von-
tade de curtir o aconchego do lar. Nº da Sorte 22.

 Use a intuição para se dar bem e confie na sua 
capacidade, mas poderá se prejudicar se não tiver um pouco 
mais de calma no setor do trabalho. Tente acrescentar novos 
valores à sua vida. Nº  da Sorte 23.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Esclareça um mal-entendimento agindo com 
paciência e senso de justiça. Não permita que sua auto-
-estima fique em baixa. Invista em você! Use a sua energia 
apenas naquilo que realmente vale a pena. Nº da Sorte 23.

 No relacionamento amoroso, não pressione o 
par e evite ser radical demais ao julgar as atitudes da sua 
cara-metade. Defenda seu ponto de vista com sabedoria e 
inteligência. Nº da Sorte 10.

 Suas emoções estarão em alta e você terá a 
chance de demonstrar seus sentimentos em várias situa-
ções. Cuidado, porém, para não falar pelos cotovelos. Pense 
duas vezes antes. Nº da Sorte 11.

 Seja mais paciente com quem ama e, no sexo, 
tente prolongar as carícias preliminares. Colabore com 
os familiares. O encontro com uma amizade antiga será 
revelador. Tome uma decisão! Nº da Sorte 13.

 No romance, confie mais na sua intuição e 
vai colher bons frutos. Sua vontade de vencer estará em 
destaque, só não vale ser materialista demais. Descubra e 
desenvolva seus potenciais. Nº 05.

 Ao lado de quem você ama, viverá momentos 
de intensa paixão. Aja com perseverança para conquistar 
suas metas e ouça a intuição. A assinatura de contratos 
estará favorecida neste período. Nº da Sorte 25.

“Quanto cada 
congressista vai 

receber para 
aprovar o leilão do 

pré-sal?”

Depois dos 50 anos
• Os sequestradores não se interessam mais 
por você.

• De um grupo de reféns, provavelmente 
você será um dos primeiros a ser libertado.

• As pessoas lhe telefonam às nove da manhã 
e perguntam: Te acordei?

• Ninguém mais o considera hipocondríaco.

• As coisas que você comprar agora não che-
garão a ficar velhas.

• Você pode, numa boa, jantar às seis da tar-
de.

• Você pode viver sem relações sexuais, mas 
não sem os óculos.

• Você curte ouvir histórias das cirurgias dos 
outros.

• Você discute apaixonadamente sobre pla-
nos de aposentadoria.

• Você dá uma festa e os vizinhos nem per-
cebem.

• Você deixa de encarar os limites de veloci-
dade como um desafio.

• Você pára de tentar manter a barriga enco-
lhida, não importa quem entre na sala.

• Você cantarola junto com a música do ele-
vador.

• A sua visão não vai piorar muito mais.

• O seu investimento em planos de saúde fi-
nalmente começa a valer a pena.

• As suas articulações passam a ser mais con-
fiáveis do que o serviço de meteorologia.

• Seus segredos passam a estar bem guarda-
dos com seus amigos, porque eles os esque-
cem.

• Você não quer nem saber onde sua mulher 
vai, contanto que não tenha que ir junto.

• Você é avisado para ir devagar. Pelo médi-
co, e não pelo policial.

• Funcionou! – significa que você hoje não 
precisa ingerir fibras.

• Que sorte! – significa que você encontrou 
seu carro no estacionamento.

• Uma noite e tanto – significa que você não 
teve que se levantar para fazer xixi.

• Você não consegue se lembrar de quem lhe 
mandou esta lista. 

Eram três filhos que saíram de casa, conse-
guiram bons empregos e prosperaram. Anos 
depois, eles se encontraram e estavam dis-
cutindo sobre os presentes que conseguiram 
comprar para a mãe, que já era bem idosa. O 
primeiro disse:
— Eu consegui comprar uma mansão enor-
me para nossa mãe.
O segundo disse:
— Eu mandei para ela uma Mercedes zero, 
com motorista.

O terceiro sorriu e disse:
— Com certeza ganhei de vocês dois. Vocês 
sabem como a mamãe gosta da Bíblia. Mas 
ela está praticamente cega, e não consegue 
mais ler. Então mandei pra ela um raro papa-
gaio marrom, que consegue recitar a Bíblia 
todinha. Foram 12 anos de treinamento num 
mosteiro, por 20 monges diferentes. Tive de 
doar doze mil dólares por ano para o mostei-
ro, durante 10 anos, mas valeu a pena. Nossa 
mãe precisa apenas dizer o capítulo e ver-
sículo, que o papagaio recita sem um único 
erro.

Tempos depois, os filhos receberam da mãe 
uma carta de agradecimento pelos presentes:
— Milton, a casa que você comprou é muito 
grande. Eu moro apenas em um quarto, mas 
tenho de limpar a casa todinha.
— Marvin, estou muito velha pra sair de 
casa e viajar. Fico em casa o tempo todo, e 
nunca uso o Mercedes que você me deu. E o 
motorista também é muito mal educado.
— Querido Melvin, você é o único filho que 
teve bom senso para saber do que a sua mãe 
realmente gosta. Aquela galinha estava deli-
ciosa. Muito obrigada! 

Duas velhinhas bem velhinhas estão jogando 
sua canastra semanal. Uma delas confiden-
cia à outra:
— Por favor, não me leve a mal. Nós somos 
amigas há tanto tempo, e agora eu não consi-
go me lembrar do seu nome, veja só a minha 
cabeça. Qual é o seu nome, querida?
A outra olha fixamente para a amiga, por uns 
dois minutos, coça a testa e diz:
— Você precisa dessa informação para quan-
do?
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Imobiliária em 
Caraguatatuba precisa-se 

de corretor de imóveis com 
experiências. 

Pago ajuda de custo. 
TRATAR (12) 99769-0255
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 Apto. 3/2 Orla M. 
de Sá/ Pr S. Diego Gge. 
Cov/ Tênis/ Acad/ Pisc 3 
esport/ (12) 99706-0911/ 
3883-8906



- 10 -Noroeste News - Classificados - 10 - 17 de outubro de 2019

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 nº: 1004229-40.2016.8.26.0126
Classe: Assunto: Monitória - Duplicata
Requerente: Meireles e Silva Comercio de Tintas Ltda
Requerido: Pereira e Pereira Reparação de Veículos Automotores Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1004229-40.2016.8.26.0126
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 ao requerido PEREIRA E PEREIRA REPARAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ 13.031.985/0001-64, com 
endereço à Antonio Hermenegildo de Macedo, 40, Jaraguazinho, CEP 
11675-360, Caraguatatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória 
por parte de Meireles e Silva Comercio de Tintas Ltda, alegando em 
síntese: que é credor do requerido da importância atualizada de R$ 
5.703,15, representada por um boleto de número 3912-1, com venci-
mento para 02/08/2012, no valor de R$ 2.088,96 e pelo boleto número 
3912-3, no valor de R$ 2.088,95, com vencimento para 01/09/2012, os 
quais deixaram de serem pagos. Encontrando-se o réu em lugar in-
certo e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de e quinze 
dias úteis promova o pagamento da dívida apontada na inicial e dos 
honorários advocatícios, os quais são fixados em 5% (cinco por cento) 
do valor atribuído à causa (art. 701, caput, do NCPC). 4. Realizado o 
pagamento integral no prazo assinalado, ficará a parte ré isenta do paga-
mento das custas processuais. 5. Decorrido o prazo sem pagamento e 
sem a oposição de embargos, constituirse-á de pleno direito o título ex-
ecutivo judicial. 6. A parte ré poderá opor, nos próprios autos, embargos 
monitórios, devendo observar as regras do artigo 702 do Novo Código de 
Processo Civil.. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edi-
tal, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 02 de setembro de 2019.

 MINUTA DO EDITAL

2ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião - Processo n.º 1001750-69.2019.8.26.0126.
O Doutor JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, da Comarca de Caraguatatuba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como, seus cônjuges e/ou sucessores, que SUZANA 
FERREIRA DO NASCIMENTO MENDES ajuizou Ação de Usucapião, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa 
Rosa Paes, que assim se descreve: “Inicia-se no ponto 1, de coordenadas 
N 7.379.971,278m e E 454.128,692m, localizado na divisa com a Área de 
Rogério dos Santos Mendes (RG:  40.195.478-X/ CPF: 338.324.588-38), 
no alinhamento da Travessa Rosa Paes; do ponto 1 segue numa linha 
reta de 10,01m, com azimute de 343º 46’ 15”, confrontando com o alin-
hamento da Travessa Rosa Paes, até atingir o ponto 2; deste ponto de-
flete à direita, e segue numa linha reta de 27,37m, com azimute de 075º 
45’ 10”, confrontando com a Área de Marcelo dos  Santos  Mendes  (RG:  
33.449.696-2/  CPF:  301.133.288-69),  até  atingir  o  ponto  3; deste 
ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 10,00m, com azimute 
166º 05’ 06”, confrontando com a Área de Cristiano dos Santos Mendes 
(RG: 40.195.154/ CPF: 341.198.628-01), até atingir o ponto 4; deste 
ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 26,96m, com azimute 
255º 45’ 10”,  confrontando com a Área de Rogério dos Santos Mendes 
(RG: 40.195.478-X/ CPF: 338.324.588-38), até atingir o ponto 1, início da 
presente descrição, perfazendo uma área total de 271,65m² (duzentos e 
setenta e um metros e sessenta e cinco decímetros quadrados)”, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena 
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo au-
tor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Caraguatatuba, 8 de outubro de 2019.

A Associação dos Arquitetos e Urbanistas de Caraguatatuba/SP – AAUC 
– CNPJ 28.461.11/0001-69, sede na Av. Aristides Anízio dos Santos 950 
– B. Indaiá, convoca os profissionais morador da cidade para a realização 
de Assembleia que ira escolher e dar posse do Conselho Diretor biênio 
2019 a 2021, escrever a chapa 02 (dois) dias antes no e-mail arqdelvan.
imper@gmail.com.br, eleição na sede dia 01/11/2019,  chamadas: 1ª as 
18:00hs e a 2ª  as 19:00hs, contato WhatSapp 12 – 98126-1681. 

VENDO terreno Jd. 
Britânia 50mts da Praia/ 
R$ 245.000,00/ TT. 
99622-9797 zap

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

VD lote 250mts² Gol-
finho/ Emílio Man-
zano/ R$ 95.000,00 
TT. 99622-9797 zap

VD ótimo lote no Jardim 
Britânia 50mts da praia 
dctos OK/ R$ 220.000,00/ 
TT 99622-9797 zap
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VD KITINET no Calçadão Rua 
Santa Cruz, 197 - Caraguá c/ 
sala grande, cozinha, wc, R$ 
150,00 mil. Todo reformado. 
Aceito parte carro ou casa. 

Fone: (33) 8862-6720 
c/ João ou (12) 99120-1082 

c/Lucas 

MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA ROCHA , RG 
18.731.782-SP, Declara que teve extraviado sua certidão nº 
09/2007, período de 14/02/1992 a 25/03/2002, com data de 
23/05/2007, de tempo de serviço no Estado.

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

ALUGO SOBRADO 
Sumaré/ Forest ótimo lo-
cal/ 3 dor/ sala/ coz/ 1 
wc/  quintal/ 2 vagas/ 1,2 
km Padaria Sumaré/ R$ 
1000,00 (12) 99663-8019

ALUGO Kit Tempo-
rada/ Réveillon/ até 4 pes-
soas/ mob/ 1 vaga auto/ 
Martin Sá (12) 98842-
0002/ 99672-0020

VENDO ótima casa 2 
dormitórios Porto Novo/ 
próximo da praia/ R$ 
198.000,00/ TT. 99622-
9797 zap

VENDO Estoque Meia 
Malha e Roupa Indiana 
(19) 993-834323 (Karin)

VENDO casa 2 dorms/ 
garagem/ px rodoviária/ 
R$ 140.000,00/ 3882-
3022
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


