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New
s

Maior conquista de Aurimar 
para a saúde do Litoral, 

HOSPITAL REGIONAL será 
inaugurado em breve

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.

Obras da 1ª fase do Complexo 
Turístico do Camaroeiro 

entram na reta final
Índice Firjan: Caraguatatuba 

tem o melhor desempenho 
regional na gestão fiscal 
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Reflitamos com profundidade: 
Que políticos queremos?

A falta de ética na política brasi-
leira é, infelizmente, uma constatação 
crescente e dramática. Os valores intrín-
secos ao ser humano foram substituídos 
por comportamentos escusos, ações duvi-
dosas, posturas sombrias e atos absoluta-
mente reprováveis. Atos estes praticados 
até mesmo por ex-políticos inescrupulo-
sos que tentam a todo o custo voltarem ao 
poder sem o merecer. Pessoas de passado 
repugnante que passam por cima de pes-
soas de bem para atingirem seus objeti-
vos.

É preciso reverter essa situação de 
imoralidade e ausência de ética que se 
instalou na sociedade. Se os veículos de 
comunicação não exercerem na plenitu-
de o seu papel de termômetro e defensor 
dos direitos do homem, alertando e pro-
vocando discussões sobre valores, sobre 
a moral e sobre a ética, as nossas crianças 
e a nossa juventude continuarão a crescer 
envolvidas em um mar de lama, em uma 
corrente de negatividade, de desesperan-
ça, de descrédito, de dor e de sofrimento.

Faz-se mister que se discuta e que 
se reflita sobre o que é a ética, seu con-
ceito. A ética é daquelas coisas que todo 
mundo sabe o que é, mas que não é fácil 
de explicar, quando alguém pergunta. Au-
rélio Buarque de Holanda, um brasileiro 
exemplar, revela que ética é “o estudo dos 
juízos de apreciação que se referem à con-
duta humana susceptível de qualificação 
do ponto de vista do bem e do mal, seja 
relativamente à determinada sociedade, 
seja de modo absoluto”.

Ética e moral são palavras com 
sentido muito próximos, quase sinôni-
mas, mas existem algumas diferenças bá-
sicas entre elas. Ética é princípio; moral 
são aspectos de condutas específicas; éti-
ca é permanente; moral é temporal; ética 
é universal; moral é cultural; ética é regra; 
moral é conduta da regra; ética é teoria; 
moral é prática.

Ética é algo que todos precisam ter, 
alguns até dizem até que têm ou que são 
éticos. Poucos levam a sério e quase nin-
guém cumpre à risca o direito de ser éti-
co. A ética, palavra originada diretamente 
do latim ethica, e indiretamente do grego 
ethiké, é um ramo da filosofia, e um sub-
-ramo da axiologia, que estuda a natureza 
do que consideramos adequado e moral-
mente correto.

Pode-se afirmar também que ética 
é, portanto, uma doutrina filosófica que 
tem por objeto a moral no tempo e no es-
paço, sendo o estudo dos juízos de apre-
ciação referentes à conduta humana.

A ética pode ser interpretada tam-
bém como um termo genérico que desig-
na aquilo que é frequentemente descrito 
como a “ciência da moralidade”, isto é, 
suscetível de qualificação do ponto de 
vista do bem e do mal.

Em filosofia, o comportamento éti-
co é aquele que é considerado bom. Pre-
cisamos, pois, ler, discutir e refletir sobre 
comportamentos, sobre condutas, sobre 
a vida, sobre o mundo, enfim. Adotar 
comportamentos baseados em princípios 
éticos e morais, consequentemente. Ne-
cessitamos fazer com que nossas crian-
ças, desde as primeiras séries, recebam 
ensinamentos de cidadania, de filosofia, 
de ética, a fim de orientá-las sobre o prin-
cípio da vida, sobre os seus direitos, deve-
res e responsabilidades.

O Brasil vive uma grande crise 
de identidade moral, de valores, política 
e ética. É imprescindível, enfim, que o 
povo veja, perceba quem é quem e que 
saiba, ao final, separar o joio do trigo, 
pois novas eleições estão chegando, e 
teremos de ir às urnas depositar nossos 
votos, conscientes, para a escolha de pre-
feitos e de vereadores. Ao contrário, po-
deremos estar à margem do nosso futuro, 
comprometendo, de modo ameaçador, as 
nossas próprias vidas e o nosso país, mais 
uma vez.

A herança da corrupção desmedida 
está escancarada nas manchetes dos jor-
nais diariamente. Reflitamos, com gran-
de profundidade, o que queremos para a 
nossa cidade, pesquisemos os candidatos 
que se lançam e escolhamos os que têm 
um passado de reais serviços prestados 
ou apostemos em novos candidatos, des-
de que apresentem discursos que, quan-
do e se colocados em prática, sirvam 
para o engrandecimento dos municípios 
deste imenso Brasil, que clama por bons 
homens, por bons políticos – forjados 
na ética, na moral e em valores reais de 
humanidade. Deixemos, pois, os aventu-
reiros de plantão à margem das próximas 
eleições municipais.

Texto de Paulo Alonso - Diretor-geral 
da Facha adaptado por Cesar Jumana

Jovens de Caraguatatuba têm acesso 
gratuito ao esporte e conquistam medalhas 
pela Associação Caminho da Esperança

Trabalhar valores, 
como respeito e responsabili-
dade; inspirar objetivos para 
a vida, e resgatar a inocência 
de crianças e adolescentes 
em uma das fases mais im-
portantes da vida, é a missão 
da Associação Caminho da 
Esperança, de Caraguatatu-
ba. 

A instituição sem fins 
lucrativos atende mais de 
450 jovens, de 5 a 18 anos, 
proporcionando por meio do 
esporte um incentivo para 
sonharem mais alto. A ONG 
é coordenada pela presidente 
Grazielle da Silva Lopes e 
possui 36 voluntários, entre 
professores e auxiliares, que 
ministram aulas semanal-
mente nas nove categorias 
esportivas.

Em seus seis anos de 
atuação na cidade, houve a 
necessidade de ampliação do 
espaço para que os jovens pu-
dessem ter um local adequa-
do para as aulas, levando a 
ONG a mudar de endereço e 
passar a atender os alunos em 
um galpão que, atualmente, 
fica localizado no centro da 
cidade, na Avenida da Praia. 

Com o incentivo dos 
professores às competições, 
somente neste ano, foram 
conquistados vários títulos 
esportivos e 17 medalhas, en-
tre elas, ouro, prata e bronze. 

se destacaram, estão o Cam-
peonato Mundial de Jiu-jitsu 
Esportivo 2019 e Abu Dhabi 
International Pro Jiu-jitsu 
Championship 2019. 

No mundial, que 
aconteceu em São Paulo, 
no Ginásio do Ibirapuera, 
Olímpio subiu ao pódio para 
receber a medalha de ouro. 
Enquanto, no Abu Dhabi In-
ternational, que aconteceu na 
cidade de Barueri, Olímpio 
levou a medalha de prata e 
Apollo levou a medalha de 
ouro.

Segundo a mãe dos 
dois meninos, eles são de-
terminados e não gostam de 
faltar nas aulas. “Os meninos 
gostam muito! De segunda 
a sexta-feira eles vão à aula. 
Nós, pais, também fazemos 
o papel de voluntários, tra-
balhando quando acontece o 

evento de gra-
duação na ONG 
e ajudando sem-
pre que preci-
sam”.

A Asso-
ciação Caminho 
da Esperança 
vem conquistan-
do um espaço de 
representativi-

dade em Caraguatatuba pelo 
seu número de voluntários, 
alunos e ações. Desta manei-
ra, atuam na sociedade local 
com um serviço de utilidade 
pública, ao oferecer um local 
de acolhimento, respeito e 
valores às crianças e adoles-
centes, afastando-as do con-
tato com a criminalidade da 
cidade.

Saiba mais em:
Instagram
Facebook 
Leonardo Augusto M. do 
Carmo
(12) 97405 – 4399 (Whatsa-
pp)
Equipe de Assessoria Asso-
ciação Caminho da Esperan-
ça

O valor da vitória que cada 
aluno leva para casa é um es-
tímulo para continuarem no 
esporte e permanecerem no 
Caminho da Esperança.

Exemplos disso são 
os irmãos e alunos Olímpio 
José de Oliveira Neto (7) 
e Apollo Constantino dos 
Santos Oliveira (5). Dentre 
os campeonatos importantes 
que os dois já participaram e 
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Maior conquista de Aurimar para a saúde do Litoral, 
HOSPITAL REGIONAL será inaugurado em breve
No início de outubro, o ve-

reador Aurimar Mansano teve 
aprovado na Câmara Municipal 
de Caraguatatuba o requeri-
mento 232/19, que requer infor-
mações do Executivo Municipal 
e Estadual sobre a inauguração 
do Hospital Regional.

Em visita ao hospital re-
centemente, representantes do 
Governo do Estado afirmaram 
que nos próximos meses a obra 
será entregue. Mesmo assim, 
Aurimar Mansano, que há anos 
está nesta luta, cobra celeridade 
nos trabalhos.

“Não dá para gente ficar 
esperando mais um, dois, três 
meses. Já esperamos muito, a 
população de Caraguatatuba e 
de todo o Litoral aguardam an-
siosos pelo Hospital Regional, 
essa necessidade precisa ser 
atendida o quanto antes”, falou 
o parlamentar, autor de diversas 
proposituras cobrando o funcio-
namento do Hospital Regional.

“Uma das minhas priori-
dades como representante do 
povo é a área da saúde. Sempre 
presidi as comissões de assun-
tos relevantes e lutamos muito 
pela saúde da nossa cidade. No 
ano de 2000 eu já tive um reque-
rimento, de minha autoria, solici-
tando ao Ministro da Saúde e ao 
Governador do Estado na época 
a construção deste hospital”, re-
velou.

Além das cobranças por 
meio de documentos, Aurimar 
Mansano esteve pessoalmente 
reivindicando o Hospital Regional 
para o então Governador do Es-
tado, Geraldo Alckmin, em 2002 
e 2006; para o Ministro da Saú-
de, José Serra, no ano de 2001, 
o qual cobrou uma audiência e foi 
atendido em São Paulo por Luiz 
Roberto Barradas Barata, que era 
assessor de Serra e que veio a 
ser secretário de saúde do Esta-
do. Aloysio Nunes, secretário da 
Casa Civil em 2009, também foi 
cobrado pelo Vereador.

O requerimento citado é o 
de nº 109/00. Na ocasião, Aurimar 
justificou o pedido, lembrando que 
Caraguatatuba só tinha a Casa 
de Saúde Stella Maris, que fazia 
o atendimento pelo SUS. “Como 
podíamos garantir um tratamen-
to de saúde para a população ou 
mesmo um atendimento de emer-
gência se o meio que tínhamos 
era precário? Desde muito tempo 
eu via essa necessidade, por isso 
lutei muito por essa conquista que 
está prestes a ser concretizada”, 
disse.

Em 2001 e 2003, novos re-
querimentos de autoria de Auri-
mar Mansano foram aprovados 
pela Câmara, em que solicitava a 
unidade em Caraguá. Em 2007, 
por meio do requerimento 122/07, 
o parlamentar voltou a cobrar me-
didas.

“Sempre recebi respostas 
que não vinham de encontro com 
nossos desejos, mas não desisti, 
sabia que Caraguatatuba neces-
sitava do Hospital Regional. Hoje 
estou contente e comemoro essa 
vitória que é de toda população”, 
frisou.

pela saúde, conquistando atra-
vés de emendas diversos equi-
pamentos para a Santa Casa, 
além da construção da mater-
nidade. “Em 2009, graças ao 
nosso empenho, foi inaugurado 
o AME. Após isso conquistamos 
o CEM (Centro de Especialida-
des Médicas) e o CEO (Centro 
de Especialidade Odontológi-
ca)”, frisou. Recentemente, o 
Parlamentar conseguiu também 
o Pronto Atendimento 24 horas 
para o Massaguaçu, na região 
Norte. As UBSs do Morro do Al-
godão, Casa Branca e Perequê 
Mirim foram conquistadas após 
luta do Vereador, assim como as 
ampliações dos Postos de Saú-
de do Tinga, Morro do Algodão e 
do Porto Novo. Recentemente, o 
parlamentar conseguiu o aumen-
to de leitos e a construção do 
Pronto Socorro na Santa Casa.

Mais conquistas de Aurimar
Recentemente, Aurimar 

Mansano conquistou o setor de 
Oncologia para o Hospital Re-
gional, que até então não esta-
va previsto. “Que maravilha po-
der dizer a população do Litoral 
Norte que junto com o Hospital 
Regional, teremos um setor de 
Oncologia”, falou o Vereador.

Diretor Geral do Instituo do 
Câncer do Estado de São Pau-
lo e professor de Oncologia da 
Universidade de São Paulo, Dr. 
Paulo Gehm Hoff, se comprome-
teu a ajudar com treinamentos a 
equipe que estará na região.

Nos últimos anos, novas pro-
posituras foram feitas por Aurimar 
cobrando o hospital, como os re-
querimentos 040/2014, 120/2015 
e 141/2016.

Aurimar sempre batalhou 
pela área da saúde, sendo o autor 
de várias proposituras cobrando 
melhorias nas Unidades Básicas 
de Saúde e construções de novos 
postos de atendimento. “Saúde é 
algo muito sério, não se pode brin-
car. O povo precisa de um atendi-
mento digno, de qualidade”, fina-
lizou.

O parlamentar sempre lutou 

Foto Pedro Monte Mór
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Suspeito de homicídio é 
preso em Caraguatatuba
 Segundo a Polícia 
Civil foram encontradas as 
digitais do suspeito em obje-
tos que estavam no local onde 
ocorreu o assassinato.
 O crime aconteceu 
no dia 29/07, no bairro Mas-
saguaçu. O arquiteto de 61 
anos foi amordaçado e uma 
tesoura foi encontrada ao 
lado do corpo. A vítima foi 
encontrada pelo irmão. 
 Após o encontro 
das digitais, a Polícia Civil 
passou a investigar o jovem 
de 23 anos e na manhã de 
quinta-feira (31/10), cumpriu 
um mandado de prisão tem-
porária contra o rapaz, que 
foi preso em casa e admitiu 
ter cometido o crime. Segun-
do o jovem, ele e o arquiteto 
estavam bebendo e após uma 
discussão ele o golpeou com 
a tesoura.

Homem morre afogado 
em Caraguatatuba

 Um homem de 27 
anos morreu afogado na tarde 
de domingo (03/11), na Praia 
Martin de Sá.
 Segundo o Corpo 
de Bombeiros, a vítima que 
era residente na cidade, esta-
va na praia com dois amigos 
e familiares e por volta das 
13h30 eles entraram no mar, 
mas o jovem não conseguiu 
sair.     
 Um salva-vidas que 

estava na praia conseguiu res-
gatar o rapaz que foi encami-
nhado ao hospital Stella Ma-
ris, mas morreu a caminho.

PM detém trio com 8,6 
mil porções de maconha 

e cocaína em Caraguá
 A Polícia Militar 
prendeu uma mulher de 23 
anos, e apreendeu dois ado-
lescentes de 16, com mais de 
oito mil porções de drogas 
prontas para a comercializa-
ção. O trio foi flagrado em um 
estabelecimento comercial na 
praça Doutor Diógenes Ri-
beiro de Lima, região central 
da cidade.
 Uma equipe da 2ª 
Cia do 20º BPM/I (Batalhão 
de Polícia Militar do Interior) 
patrulhava a área quando re-
cebeu uma denúncia de que 
três pessoas apresentavam 
comportamento suspeito nas 
imediações de uma lanchone-
te de fastfood.
 Os policiais foram 
até o local apontado para ave-
riguação e perceberam que os 
suspeitos tentaram se escon-
der quando avistaram a apro-
ximação da equipe.
 Eles foram aborda-
dos e apresentaram respostas 
contraditórias a respeito do 
conteúdo existente em duas 
bolsas e uma mochila. Du-
rante buscas nestes volumes, 
foram encontradas – e apre-
endidas – 7,5 mil porções de 
cocaína e 1,4 mil de maconha, 

embaladas para a comerciali-
zação.  As substâncias e o trio 
foram levados à delegacia. 

Corpo é encontrado no 
rio Juqueriquerê 

 O corpo de um ho-
mem foi encontrado boiando 
na altura do bairro Morro do 
Algodão, com duas perfura-
ções de tiro e foi identifica-
do pela esposa na sexta-feira 
(01/11).
 Segundo o Setor de 
Investigações Gerais da Polí-
cia Civil, o homem tinha 26 
anos, e era procurado pela 
justiça. Ele cumpria pena e 
teve saída autorizada no Dia 
das Crianças, mas não retor-
nou.

Mulher é presa com 
drogas em Caraguá

 Segundo informa-
ções da Polícia, uma equipe 
da ROCAM em patrulhamen-
to pelo bairro Perequê-Mirim, 
na noite de segunda-feira 
(04/11), avistou uma mulher, 
que diante da presença poli-
cial demonstrou nervosismo e 
foi abordada. 
 Na averiguação, foi 
encontrado em uma mochi-
la transportada por ela, 330 
buchas de maconha e 104 
pedras de crack. Ela disse à 
polícia que trazia a droga de 
Ubatuba e entregaria a um 
primo que é morador do bair-
ro; disse ainda, que receberia 
R$ 100,00 pela entrega.

Reunião discute alternativas para 
temporada na Ilha das Couves

Na tarde da última 
segunda-feira, 04, uma reu-
nião entre Fundação Florestal 
(FF), Fórum de Comunidades 
Tradicionais, Marinha, Pre-
feitura e comunidade discutiu 
o entendimento do trade turís-
tico sobre a melhor maneira 
de executar a gestão da Ilha 
das Couves por meio da co-
munidade da Vila Picinguaba.

O encontro serviu para 
alinhar e destacar pontos de 
vistas distintos, cujas obser-
vações pudessem agregar o 
plano de gestão apresentado 
pela comunidade ao MPF e, 
principalmente, permitir um 
melhor planejamento para a 
temporada 2019/2020.

A reunião ainda con-
tou com a presença do diretor 
executivo da FF, Rodrigo Le-
vikovicz, e do diretor Litoral 
Norte da instituição, Diego 
Hernandes, que fez uma apre-
sentação com o objetivo “não 
de ditar regras – o que e como 
ser feito , mas expor o olhar 
sobre a forma que esse plano 
precisa ser construído, enfati-
zando os requisitos para de-
senvolver as atividades com 
base nas premissas da Funda-
ção”.

Hernandes solicitou a 
participação dos atores e seg-
mentos e reconheceu a impor-
tância de diferentes visões, 
salientando que isso faz par-
te do processo democrático. 
Colocou, ainda, quatro pon-
tos essenciais para embasar 
a discussão e traçar soluções: 
contextualizar atuação da 
FF, premissas, contribuições 
técnicas a pedido do MPF e 
contribuição para a proposta 
(diretrizes).

Outros itens relevan-
tes citados pela Fundação 
foram:  prevenção e mitiga-
ção dos impactos ambientais, 
como lixo e poluição; forta-
lecimento das unidades de 

conservação e 
dos que delas 
vivem; uso 
sus t en t áve l 
de territórios 
com vocação 
turística e or-
denamento do 
turismo sus-
tentável. 

 
Ilha das Couves

Hernandes explicou 
como foi feito o cálculo de 
capacidade de carga turísti-
ca, citando que o número foi 
baseado em capacidade de 
espaço/ manejo, variáveis nu-
méricas e, por isso, é possível 
aumentar o limite, caso haja 
estrutura e ordenamento. 

Ele ainda reforçou 
três fases estruturantes para 
a construção de um plano de 
gestão – normatização, orde-
namento e monitoramento.

 
Debate

Temas como educa-
ção ambiental, lixo e turistas 
foram abordados no momen-
to das discussões. Porém, foi 
identificada a necessidade 
de definição de um ponto de 
partida para iniciar o planeja-
mento, sendo eleita a capaci-
dade de carga/ limite – algo 
que seja bom para todos em 
termos de município, pois 
a cidade depende 100% do 
Turismo ou seja, algo desen-
volvido de uma forma orga-
nizada para que todos possam 
sobreviver.

A advogada do Fórum 
de Comunidades Tradicio-
nais Angra, Paraty e Ubatu-
ba (FCT), Thatiana Lourival, 
ressaltou a necessidade de 
ação conjunta de ordena-
mento para, também, manter 
a qualidade do Patrimônio 
Cultural, preservando, forta-
lecendo e cuidando da comu-

nidade.
Já o articulador do 

FCT, Santiago Bernardes, 
frisou que o encontro “é um 
chamado para os atores, em 
que tudo está sendo pensado 
e trabalhado com urgência de 
tempo visando a temporada”. 

 
Protagonismo 
da Picinguaba

A comunidade da 
Vila Picinguaba apresentou 
a proposta de Termo de Uso 
Sustentável (TAUS) encami-
nhada ao Ministério Público 
Federal (MPF), que contém 
10 passos para cuidar da Ilha. 
A partir daí, foram definidos 
alguns acordos e condicio-
nantes de regras para os ato-
res se sensibilizarem e enten-
derem as ações necessárias 
para cada categoria.

O secretário de Turis-
mo, Potiguara do Lago, ava-
liou a reunião como positiva. 
“Conseguimos colocar todos 
os atores frente a frente, para 
haver uma conversa produtiva 
em que todos expuseram suas 
opiniões para chegar a um 
consenso. Foi bem produti-
vo”, explicou.

O próximo passo é 
definir o artifício legal e do-
cumentação necessária para 
que a fiscalização seja efeti-
va, além de cobrar do MPF e 
da Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU) a definição 
do responsável pela gestão do 
local.
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Índice Firjan: Caraguatatuba tem o melhor 
desempenho regional na gestão fiscal 

A cidade de Cara-
guatatuba tem a melhor 
gestão fiscal entre as Pre-
feituras do Litoral Norte. 
É o que apontam os dados 
de 2018 do Índice Firjan 
(Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro) divul-
gado na semana passada 
e que avaliou as contas de 
5.337 municípios de todo 
o Brasil.

Construído com 
base em dados fiscais ofi-
ciais, o índice é composto 
por quatro indicadores: 
Autonomia, Gastos com 
Pessoal, Liquidez e Inves-
timentos.

Resultados supe-
riores a 0,8 ponto indica 
“Gestão de Excelência”. 
De 0,6 a 0,8 ponto o mu-
nicípio é avaliado como 
“Boa Gestão”, enquanto 
de 0,4 a 0,6 como “Gestão 
em Dificuldade” e resulta-

dos inferiores a 0,4 ponto 
aponta “Gestão Crítica”.

C a r a g u a t a t u b a 
apresentou 0,8443 de pon-
tuação geral, ou seja, clas-
sificada como gestão fis-
cal de excelência. No item 
liquidez, por exemplo, a 
cidade apareceu com nota 
máxima de 1.000 pontos. 
No indicador autonomia 
apresentou a nota 0,8762.

Os dados apontam 
que Caraguatatuba ocupa 
a 16ª posição no Estado de 
São Paulo e 110ª posição 
entre os municípios bra-
sileiros, à frente de mu-
nicípios importantes da 
Região Metropolitana do 

Vale e Litoral, como São 
José dos Campos.

Segundo o prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior, os números apon-
tados na pesquisa refletem 
a seriedade e transparência 
com o dinheiro público pra-
ticados nesta gestão.

“Temos orgulho de 
dizer que a Prefeitura de 
Caraguatatuba hoje está 
com as contas saneadas, 
honrando com os compro-
missos assumidos”, cita.

Em relação ao ano 
de 2017 houve uma melho-
ra e o índice à época foi de 
0,8413.

Fundo Social de Caraguatatuba 
oferece bolsas artesanais para abrigar 

coletores de urina 
O Fundo Social de 

Solidariedade de Caragua-
tatuba, em parceria com a 
Secretaria de Saúde, ofe-
rece gratuitamente aos 
pacientes que têm a ne-
cessidade de usar constan-
temente coletores de urina, 
bolsas artesanais produzi-
das pela equipe.

A primeira dama e 
presidente do Fundo Social 
de Caraguatatuba, Samara 
Aguilar, conta que as bol-
sas foram produzidas para 
amenizar a sensação de 

desconforto e gerar mais 
segurança no transporte da 
bolsa coletora. “Quem ad-
quirir a bolsa poderá usar 
da forma como quiser. Até 
hoje, já entregamos cerca 
de 70 bolsas aos usuários 
que carecem dos coletores 
de urina”, afirma.

Os pacientes interes-
sados em obter a bolsa de-
vem entrar em contato pelo 
telefone (12) 3897-5656 ou 
dirigir-se a sede do Fun-
do Social, que fica na Rua 
José Damazo dos Santos, 
39 – Centro (na rua lateral 
do banco Santander).

Obras da 1ª fase do Complexo Turístico 
do Camaroeiro entram na reta final

 As obras da 1ª fase 
do Complexo Turístico do 
Camaroeiro já estão na reta 
final. As intervenções são 
feitas pela Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da Se-
cretaria de Obras Públicas.
 Já foram realizadas 
a construção do novo acesso 
com drenagem, estaciona-
mento para 173 vagas (ôni-
bus, carros e motos) e o Te-
atro de Arena, que conta com 
palco e arquibancada linear 
para 350 pessoas.
 Nos próximos dias 
a área recebe paisagismo e 

arborização. Serão plantadas 
250 unidades de árvores nati-
vas características da região 

e 2.250 metros quadrados de 
arbustos e rasteiras de pai-
sagismo tropical. Ainda na 
primeira fase será realizada 
a construção do mirante.
 O investimento gira 
em torno de R$ 3 milhões e 
a verba é oriunda do DADE 
(Departamento de Apoio e 
Desenvolvimento às Estân-
cias), ligado à Secretaria Es-
tadual de Turismo.

 Caraguatatuba intensifica fiscalização 
em veículos de turismo 

Com a aproximação 
da temporada de verão, a 
Prefeitura de Caraguatatuba, 
por meio das Secretarias de 
Urbanismo e Mobilidade Ur-
bana e Proteção ao Cidadão, 
intensificou as ações de fis-
calização contra veículos de 
turismo irregulares que não 
atendem a legislação muni-
cipal.

No domingo (3/11), 
foi realizada uma blitz em 
vários pontos do município 
com agentes das duas secre-
tarias e apoio da Polícia Mi-
litar com o objetivo de coibir 
este tipo de infração.

Segundo o secretário 
de Urbanismo Wilber Car-
dozo, foram fiscalizados 14 
veículos, sendo 10 ônibus e 
4 vans. Um deles, de Sumaré 

(SP), foi autuado por entrar 
na cidade sem o pagamento 
da devida taxa e liberação de 
senha.

A lei n° 2.456, de 7 
de dezembro de 2018, de-
termina que quem transitar 
pelo município sem autoriza-
ção receberá multa de 2 mil 
VRMs (Valor de Referência 
do Município), equivalente 
hoje a R$ 6.960.

Autuação também 
para quem desembarcar pas-
sageiros fora do local defi-
nido na senha e utilizar ou 
usufruir dos estacionamen-
tos públicos ou privados, 
divergente do mencionado 
por ocasião da solicitação 
da autorização. Neste caso, 
a multa é de  500 VRMs, ou 
R$ 1.740.

O veículo de freta-
mento turístico recebe uma 
senha para identificação. De 
acordo com a Prefeitura, ela 
é obrigatória, seja para a uti-
lização das áreas de estacio-
namentos privados ou para a 
hospedagem dos excursio-
nistas em hotéis, pousadas, 
colônias de férias, casas de 
aluguel, campings ou congê-
neres.

A solicitação deve 
ser feita com, no mínimo, 10 
dias de antecedência, com 
observância do limite diário 
de 25 veículos, em um link 
específico nos site http://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/. Os veículos devem 
estar regulares em todos os 
órgãos competentes.
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No último dia 27 a Loja Maçonica 
Gênesis de Atlântida comemorou seu 

quarto aniversário com uma sessão aberta, 
que foi seguida de um belo almoço. Na 
ocasião também foi entregue um cheque 
às senhoras do projeto “Caração Feliz”, 
dinheiro arrecadado no evento “Comida 
de Buteco” e que será revertido em 

enxovais destinados a gestantes carentes.
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Inpe vai instalar equipamento para identificar 
formação de raios em Caraguatatuba 

O Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), de Cachoeira Paulis-
ta, no Vale do Paraíba, esco-
lheu Caraguatatuba para uma 
pesquisa que visa identificar 
a formação de raios e avisar 
a comunidade com antece-
dência. A ideia é instalar o 
equipamento na Martim de 
Sá e fazer o levantamento 
durante o todo o verão.

Nesta segunda-feira 
(4), o professor coordena-
dor da pesquisa Dr. Flávio 
de Carvalho Magina, acom-
panhado do tenente Gabriel 
Huerte Diniz, da Defesa Ci-
vil da Casa Militar, esteve 
com o vice-prefeito e coor-
denador municipal da Defesa 
Civil, capitão Campos Junior 
e a encarregada da Defe-
sa Civil, Fabiane Franciele 
Maurício, momento em que 
explicou o funcionamento do 
instrumento.

“Os sensores identi-
ficam o comportamento da 
atividade atmosférica que 
pode virar descarga elétrica 
e envia as informações, via 
email, para os órgãos cadas-
trados. De posse desses da-

dos, a Defesa Civil do Estado 
envia o alerta, por SMS, para 
os celulares cadastrados so-
bre a possibilidade de quedas 
de raios em uma área de até 
20 quilômetros e as orienta-
ções”, explica Magina.

Importante destacar 
que esses alertas chegam de 
15 a 20 minutos antes de uma 
provável incidência de raios, 
possibilitando o abrigo de 
pessoas que estejam em áre-
as desabrigadas como praia, 
por exemplo. “Independente 
disso, ele faz leitura a cada 
um segundo e envia informa-
ções para a base a cada cinco 
minutos, com destaque caso 
a atividade atmosférica seja 
mais intensa”.

O experimento é iné-

dito no Litoral Paulista, de 
acordo com o coordenador 
da pesquisa e, além de Ca-
raguatatuba, devem ser co-
locados em Ubatuba (Praia 
Grande), São Sebastião (Ma-
resias), Guarujá (Baixada 
Santista) e Praia Grande (Li-
toral Sul), ainda em praias a 
serem definidas. Entretanto, 
ele já fez medições em São 
Borja (RS), Campinas (SP) 
e região do Vale do Paraíba.

O instrumento tam-
bém é composto por pluviô-
metro que faz a medição do 
índice de chuva que cai na 
região onde estiver instalado 
e envia os dados diariamen-
te, às 6h. “Para nós, é inte-
ressante porque, em caso de 
chuva constante, o acumula-
do é enviado com mais agili-
dade”, explica Campos.

O local onde será ins-
talado o equipamento está 
em análise e o objetivo é que 
até o dia 19 de novembro 
comece a sua implantação 
para que entre em atividade 
no dia 1º de dezembro, jun-
to com o Plano Preventivo 
da Defesa Civil (PPDC) de-
cretado pelo município. Ele 
deve ser recolhido em abril 
de 2020.

Quem quiser receber 
mensagens de alerta da De-
fesa Civil pode se cadastrar 
no número 40199, lembran-
do de informar o CEP da sua 
cidade.

Caraguatatuba será referência na 
vacina contra vírus respiratório em 

pré-maturos e cardiopatas 
A partir de 2020, Ca-

raguatatuba será a única ci-
dade do Litoral Norte a ser 
autorizada pela Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo a administrar o medi-
camento palivizumabe, que é 
aplicado como vacina contra 
o Vírus Sincicial Respira-
tório (VSR) para crianças 
pré-maturas, cardiopatas e 
pneumopatas.

As administrações do 
palivizumabe começarão a 
ocorrer em Caraguatatuba a 
partir de março de 2020, já 
que em fevereiro uma equi-
pe da Secretaria de Saúde 
do município passará por 
capacitação em São José dos 
Campos antes do início dos 
trabalhos.

Nesta quinta-feira 
(07/11), a Secretaria de Es-
tado da Saúde de São Paulo 
promoverá capacitação sobre 
o medicamento a  médicos e 
enfermeiros convidados  de 
toda a região. O evento será  
na Associação Comercial de 
Caraguatatuba das 9h às 13h.

Segundo a Secretaria 

de Estado da Saúde de São 
Paulo, Caraguatatuba foi es-
colhida para ser referência 
na administração desta me-
dicação por ser uma cidade 
central na região do Litoral 
Norte de São Paulo.

Antes da decisão por 
centralizar esta imunização 
no município, pacientes ne-
cessitavam ir à Taubaté para 
receberem o palivizumabe.

O secretário de Saú-
de, Amauri Toledo, destaca 
que é uma honra para Ca-
raguatatuba ser escolhida 

como referência.
“Este é um grande 

ganho do município, que 
melhora o acesso das mães 
destas crianças que neces-
sitam tomar esta vacina em 
toda a região. Isso porque, 
esta imunização precisa ser 
administrada por um perío-
do de seis meses. Sendo que, 
anteriormente, a vacina era 
oferecida em Taubaté, o que 
gerava um grande transtorno 
a estas famílias pela neces-
sidade de deslocamento”, 
relatou.

IV Mostra de Robótica de Caraguatatuba 
atraiu mais de 12 mil pessoas 

A equipe da EMEF 
Prof.º Antonio de Freitas 
Avelar, no bairro Estrela 
D´Alva, foi a campeã da ba-
talha de robô sumo realizada 
durante a IV Mostra de Ro-
bótica da Secretaria de Edu-
cação de Caraguatatuba.

Com o robô “Will 
Shelby” a equipe da uni-
dade escolar conquistou o 
primeiro lugar numa emo-
cionante disputa de 5 rounds 
entre duas máquinas que ba-
talham dentro de um ringue. 
Recentemente os alunos da 
escola Avelar participaram 
do CICTED (Congresso In-
ternacional de Ciência, Tec-
nologia e Desenvolvimento), 
promovido pela UNITAU 
(Universidade de Taubaté). 
Na ocasião eles apresenta-
ram quatro projetos, sendo 
um deles o projeto Robótica 
na Educação: Robô Sumô’, 
sob a orientação do professor 

Severo Hen-
rique Ortiz.

A 
E M E F E B S 
Prof.º Ricar-
do Luques 
S a m m a r c o 
Serra obteve 
o segundo 
lugar com o 
robô “Brasi-
leirinho” e a EMEF  Prof.ª 
Maria Moraes de Oliveira 
ficou em terceiro lugar com 
o robô “Killer”.

A IV Mostra de Ro-
bótica faz parte do projeto 
Robótica na Escola que é re-
alizado desde 2016 pelo se-
tor de Informática Educativa 
da Secretaria de Educação de 
Caraguatatuba.

Com o tema “Máqui-
nas”, a mostra contou com a 
exposição de 17 trabalhos, 
produzidos por 52 alunos en-
tre 12 a 17 anos, das 16 esco-

las participantes, 12 da rede 
municipal, três particulares e 
o Instituto Federal de Cara-
guatatuba.

A robótica educacio-
nal estimula o espírito inves-
tigativo do aluno, de forma 
que encontre desafios e as 
devidas soluções. Sem con-
tar que enaltece o trabalho 
em equipe, o planejamento, a 
cooperação, o diálogo, a pes-
quisa e a tomada de decisões.

Estima-se que apro-
ximadamente 12 mil pessoas 
passaram pelo local.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Só tem uma 
coisa que acaba 

com meu dia...
a noite!”

Uma forma muito frequente de suicídio, 
na Argentina: O cara saltar do alto do 
seu próprio ego. 

Um psicanalista no consultório de outro:
— Doutor, venho ao colega para me 
aconselhar em um caso impossível.
— Qual?
— Estou atendendo um argentino com 
complexo de inferioridade! 

Perguntas cretinas
Lembram-se do Saraiva? O ator já fa-
leceu – o ótimo Francisco Milani. Era 
o cara que detestava pergunta cretina. 
E terminava com o bordão: Tolerância 
zero. Ele receitava:

• Quando te vêem deitado, de olhos fe-
chados, na sua cama, com a luz apaga-
da, e te perguntam: Você tá dormindo?
— Não, tô treinando pra morrer.

• Quando a gente leva um aparelho ele-
trônico para a manutenção, e o técnico 
pergunta: Tá com defeito?
— Não, é que ele estava cansado de fi-
car em casa, e eu o trouxe para passear.

• Quando está chovendo, e percebem 
que você vai encarar a chuva, pergun-
tam: Vai sair nessa chuva?
— Não, vou sair na próxima.

• Quando você acaba de levantar, aí 
vem um idiota e pergunta: Acordou?
— Não. Sou sonâmbulo.

• Seu amigo liga para sua casa e per-
gunta: Onde você está?
— No Pólo Norte. Um furacão levou a 
minha casa pra lá.

• Você acaba de tomar banho, e alguém 
pergunta: Você tomou banho?
— Não, mergulhei no vaso sanitário.

• Você tá na frente do elevador da ga-
ragem do seu prédio, e chega um que 
pergunta: Vai subir?
— Não, não. Tô esperando meu aparta-
mento descer, pra me pegar.

• O homem chega à casa da namorada 
com um enorme buquê de flores, e ela 
pergunta: Flores?
— Não! São cenouras.

• Você está no banheiro, quando alguém 
bate na porta e pergunta: Tem gente?
— Não! É a merda que está falando.

• Você chega ao banco com um cheque, 
pede pra trocar, e o balconista pergunta: 
Em dinheiro?
— Não. Me dá tudo em clips.

• Você chega a um posto, para em frente 
de uma bomba somente de gasolina, e o 
frentista pergunta: Gasolina?
— Não, enche com tinta de caneta. 

SONHO é comer um churrasco prepara-
do por gaúchos, numa praia do Nordes-
te, com mulheres mineiras, organizado 
por paulistas e animado por cariocas.

PESADELO é comer um churrasco 
preparado por paulistas, numa praia 
gaúcha, com mulheres nordestinas, or-
ganizado por cariocas e animado por 
mineiros. 

Quando esteve no Afeganistão, há 10 
anos, uma repórter notou que as mu-
lheres caminhavam sempre meio metro 
atrás dos seus maridos. Voltando lá re-
centemente, observou que elas tinham 
passado a caminhar pelo menos 5 me-
tros à frente deles. Interessadíssima 
nesta mudança de comportamento, a 
jornalista imaginou que deveria signifi-
car uma grande vitória feminina. Aproxi-
mou-se de uma das mulheres, e disse 
deslumbrada:
— Amiiiga, que maravilhaaaa! O que 
aconteceu aqui, que se acabou com 
aquele costume absurdo de a mulher 
caminhar atrás dos maridos, e que ago-
ra caminham gloriosamente à frente de-
les?
E a mulher afegã respondeu:
— Minas terrestres. 

O português mandou um telegrama para 
sua mãe, que o esperava no Brasil:
— Atrasei-me e perdi o avião. Saio ama-
nhã no mesmo horário.
A mãe, preocupada, enviou um telegra-
ma de resposta:
— Não faça isso, meu filho, senão você 
vai perder o avião novamente. 

Você sabia que em Portugal já inventa-
ram a televisão com zoom? Funciona 
assim: você aperta um botão e o sofá 
vai para frente!

 O setor profissional ganhará um novo embalo 
nesta semana. Eis o momento de correr atrás dos seus 
interesses. Terá que fazer uso da responsabilidade para 
atender às suas expectativas. Nº da sorte 13.

 Viverá uma fase muito mais produtiva se 
deixar a individualidade de lado. É hora de somar forças e 
reconhecer quem são de fato os seus aliados. Nº da Sorte 
01. 

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

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Excelente semana para contar com a sua 
memória e capacidade de concentração. Se puder, trabalhe 
em casa ou em lugares isolados. Nº da sorte 11.

 Excelente astral para conciliar trabalho com pra-
zer e criatividade. Tudo que envolva lazer, e entretenimento 
conta com boas vibrações. Nº da sorte 46.

 Boa semana para trocar ideias, partilhar proje-
tos e trabalhar em equipe ou em algo que envolva vendas. 
Nº da Sorte 15.

 O setor profissional recebe uma nova alavan-
cada, mas você terá que construir seu pé-de-meia de forma 
lenta e cuidadosa. Nº da sorte08.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Você vai estar articulada, comunicativa e capaz 
de expressar suas ideias facilmente. A inconstância será o 
seu maior desafio. Nº da Sorte 13.

 Você saberá como transmitir segurança e pode-
rá assumir novas responsabilidades. Profissões que exijam 
conhecimento específico contam com ótimas vibrações. Nº 
da Sorte 15.

 A semana revela uma grande integração com os 
colegas e as pessoas que fazem parte do seu universo de 
trabalho. Você poderá se dedicar a uma atividade prazerosa.
Nº da sorte 08.

 Boa oportunidade para fazer uma autocrítica 
e ficar mais consciente de suas limitações. No final de 
semana, mantenha-se afastada das pessoas fofoqueiras. 
Nº da sorte 09.

 Nada vai cair do céu, mas em compensação 
você terá o reconhecimento que merece. Tudo o que você 
conquistar esta semana será fruto de seu trabalho. Nº da 
Sorte 01.

 A semana revela uma predisposição a aceitar o 
desafio das mudanças mais radicais. A sua vida profissional 
e familiar podem ser as mais atingidas. Nº da Sorte 04.
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Atenção! Estão abertas 
as inscrições para o  

Educação de Jovens e 
Adultos EJA para o ano 
letivo de 2020. Escola 

Estadual Thomaz 
Ribeiro de Lima, 
Caraguatatuba. 

Mais Informações 
Fone: (12) 3883-2565
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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

ALUGO Casa 2 dorms. 
Bairro Jaqueira/ próximo 
a Rodoviária/ R$ 850,00/ 
3882-3022

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

Edital para citação de terceiros, expedido na ação de 
autorização judicial para alteração de regime de bens Nº 
1000551-12.2019.8.26.0126, cujos autores são Viviane Hermida 
de Souza e Felippe Lorusso Braga de Araújo. O MM Juiz da 3ª Vara Cível 
da Comarca de Caraguatatuba faz saber, por meio deste edital, que foi 
ajuizado pedido de autorização judicial para alteração de regime de bens 
para o da separação total de bens, bem como foi formulado pedido para 
que seja homologada a partilha do imóvel adquirido pelo casal (lote de 
terreno nº 14, da quadra 13, do loteamento Jd Britânia, Caraguatatuba/
SP), cuja proporção de 100% dele será atribuída à autora Viviane.

Preciso cabeleira e manicure 
q faz unha em gel com 

experiência.Deixar Curricu-
lum na Slinea sobrancelhas 

3883-2303/99641-7128

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  CLEITON ALVES DE FREITAS  E OUTRA

O DOUTOR GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, MM.JUIZ DE DIREITO 
DA 3ª VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele conhecimento 
tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO  movida 
por CLEITON ALVES DE FREITAS e outra para constatarem a presente 
ação processo nº 1002283-62-2018.8.26.0126 e para que chegue ao con-
hecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, 
expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que apresentem 
contestação, sob pena de  confissão e revelia, do imóvel abaixo descrito: 
‘’ : Um terreno situado no Bairro Balneário dos Golfinhos no Município e 
Comarca de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, encontrando-se com as 
seguintes medidas e confrontações: mede 10:00 ( dez) metros de frente 
para a Avenida Emilio Mansano Lhorente, 10:00 ( dez metros) de fundos, 
confrontando com Francisco de  Tal , 25:00 ( vinte e cinco) metros  pelo lado 
direito de quem do terreno olha a referida Avenida  Emilio Mansano Lhorente  
com nº 715 de propriedade de José Carlos de Tal e  25:00 ( vinte e cinco ) 
metros pelo lado esquerdo de frente para a Emilio Mansano Lhorente  nº 695 
com propriedade de Marcos de Tal, perfazendo uma área total  de 250:00 ( 
duzentos e cinquenta metros quadrados). 

PRECISO auxiliar coz-
inha/ prático/ morar Porto 
Novo/ Ligar Julio Restau-
rante/ 99638-4840/ 3887-
1478

VENDO 1 sofá de can-
to/ R$ 300,00 / (2) 98230-
0553

VENDO 1 fogão 4 
bocas/ acendimento au-
tomático e registro de 
gás/ (12) 98230-0553
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Alugo M. de Sá/ fr-
ente mar/ Apto. 3 dor/  Pr 
S. Diego/ piscina/ tênis/ 
2 churr/ seg/ garagem 
fechada/ 2103-5354/ 
99706-0911

VD Ocasião Lote 
15x15 cercado/ esq/ Mas-
saguaçu/ R$ 40 mil + R$ 
45 mil ou R$ 65 a vista/ 
IPTU em meu nome (12) 
99216-3304

VD 2 Lotes de Terreno 
c/600m² no Getuba por R$ 
135.000,00/ 3882-3022

VD Estrela D’alva R$ 
260.000,00 Casa Nova 
Acabamento 1ª Linha c/2 
dorms. sedno 1 suíte/ coz/ 
gar/ 98240-5545

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

VD R$ 270 mil Gol-
finho casa c/3 dor. sendo 
2 suítes/ sl/ coz/ wc/ gar/ 
c/ casa nos fundos/ 3882-
3022

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

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

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

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

VD fogão esmalte 4 
bocas (60,00) geladeira 
duplex Frigidaire (250,00) 
usados/ Jaqueline do Ja-
raguazinho (11) 99421-
1129

Oportunidade  VD 
AP/ tipo LOFT/ 2 dor/ 
mobiliado/ 500m da praia/ 
Martim de Sá/ R$175.000 
facilita pagto. de 50%/ TT. 
99622-9797 zap

VENDO 4 CHALÉS c/ 
terreno 500m²/ Jd. Brasil/ 
R$ 230.000,00/ 3882-
3022

VENDO 2 CASAS 
PEQUENAS próxi-
mo a rodoviária R$ 
140.000,00 / 3882-3022

VENDE-SE Ford KA 
2007 por R$ 9.000,00/ 
IPVA em dia/ aceita en-
trada + parcelas/ Tratar 
(12) 99735-3675
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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


