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                cesar@noroestenews.com.br

Criar novos municípios é 
prejudicial ao país?

No dia 12 de novembro de 2013 a 
Presidente Dilma vetou integralmente o Pro-
jeto de Lei Complementar nº 98, de 2002 
(PLC 98/2002) recentemente aprovado no 
Congresso, que “Dispõe sobre o procedi-
mento para a criação, a incorporação, a fu-
são e o desmembramento de Municípios, nos 
termos do § 4o do art. 18 da Constituição Fe-
deral“. No seu veto a Presidente alega que 
a aprovação da lei estimularia a criação de 
muitos municípios, resultando em aumento 
da despesa pública e em pulverização de re-
cursos, o que prejudicaria os municípios já 
existentes.

Frente a essa situação, cabe pergun-
tar: criar novos municípios é, por si, algo 
negativo para o desenvolvimento econômi-
co? Em contrapartida ao aumento do gasto 
administrativo não haveria o surgimento de 
vantagens, como a maior liberdade adminis-
trativa para que alguns distritos que tenham 
crescido muito no passado recente estabele-
çam suas próprias administrações e impul-
sionem ainda mais o desenvolvimento local?

Cabe, então, perguntar: em que con-
dições vale a pena criar um município? 

O princípio básico da organização 
federativa é o de que, na administração pú-
blica, o processo decisório deve ser o mais 
descentralizado possível. Tudo que puder ser 
administrado pelo município deve ser atribu-
ído a essa esfera de governo, pois o gestor 
municipal está mais próximo da população e 
pode melhor captar suas necessidades, bem 
como pode adaptar a gestão às condições e 
restrições locais. Trata-se, pois, de um argu-
mento relativo à eficiência na provisão de 
serviços públicos.

Uma precondição básica para que 
essa eficiência realmente seja alcançada é 
que haja escala suficiente para a prestação 
de serviços públicos, para que o custo fixo 
de construção e manutenção das estrutu-
ras requeridas não seja elevado em relação 
ao custo total e aos benefícios gerados. Por 
exemplo: se a comunidade tiver população 
muito pequena ela terá alto custo fixo para 
construção e manutenção de uma escola, que 
acabará atendendo poucos alunos; o posto 
de saúde atenderá poucas pessoas; os gas-
tos para construção da prefeitura e para o 
pagamento do salário de vereadores será o 
mesmo de um município maior. Logo, é fun-
damental que os novos municípios tenham 
populações grandes, pelo menos superiores 
a 25 mil habitantes.

Outro requisito para eficiência é que 
o governo municipal efetivamente arrecade 
impostos dos cidadãos locais em montante 
significativo. Arcando com parcela elevada 

dos custos dos serviços prestados pela pre-
feitura, os eleitores tenderão a ser mais vigi-
lantes e avaliarão os custos e benefícios dos 
projetos desenvolvidos pelo governo muni-
cipal. A autonomia política deve ter como 
precondição a autonomia financeira.

O processo de desenvolvimento eco-
nômico naturalmente gera casos de distritos 
que crescem aceleradamente e passam a ser 
mais dinâmicos e mais populosos que a sede 
do município. Com isso, o desenvolvimento 
do distrito mais dinâmico pode ser tolhido 
pela sua subordinação administrativa. Nesse 
caso, a emancipação é plenamente justifica-
da. De modo simétrico, municípios que en-
tram em processo de estagnação econômica 
e perdem população poderão vir a ser absor-
vidos por jurisdições vizinhas que tiveram 
melhor desempenho econômico e demográ-
fico.

Naturalmente a divisão administra-
tiva dos estados vai, ao longo do tempo, 
se adaptando às mudanças da geografia 
econômica do País. Em suma, a criação de 
municípios será economicamente saudável, 
portanto, se duas precondições estiverem 
presentes:

1) os municípios devem financiar 
parte substancial de suas despesas com re-
ceitas arrecadadas diretamente dos habitan-
tes locais;

2) o tamanho da população municipal 
deve ser grande o suficiente para garantir 
uma escala mínima para a oferta de serviços 
públicos com eficiência.

O problema, no caso brasileiro, é que 
essas precondições não são cumpridas. Veja-
mos cada um desses pontos separadamente.

a) A baixa tributação local
A Constituição de 1988 elevou subs-

tancialmente as transferências financeiras 
que a União e os estados devem fazer, obri-
gatoriamente, aos municípios. Isso fez com 
que muitos municípios se acomodassem e 
relaxassem no esforço de arrecadar tributos 
de seus próprios habitantes. Afinal, cobrar 
impostos é algo sempre impopular. Para 
todo prefeito, é melhor sustentar as despe-
sas locais com “dinheiro que vem de fora” 
do que avançar sobre o bolso do seu eleitor. 
De acordo com dados do Tesouro Nacional, 
em 2012, 87% da receita corrente dos muni-
cípios brasileiros advinha de transferências, 
com apenas 13% sendo arrecadados por 
meio de tributos locais. No caso dos municí-
pios com até 15 mil habitantes, a importân-
cia das transferências cresce para 91%. Ou 
seja, quase nada é arrecadado localmente.

Outro dado relevante para ilustrar o 
alto grau de insustentabilidade financeira 

dos municípios brasileiros: nada menos que 
30% dos municípios atualmente existentes 
não arrecadam receita tributária suficiente 
para cobrir apenas os custos de suas Câmaras 
de Vereadores.

Quando os contribuintes locais não 
têm que pagar diretamente os custos da ad-
ministração municipal, reduz-se a resistência 
à criação de novos municípios. Prevalece a 
ideia de que com uma nova administração 
municipal, seja ela necessária ou não, mais 
dinheiro do resto do país fluirá para aquela 
localidade.

Antes da promulgação da Constitui-
ção de 1988 não havia grande interesse em 
emancipação, pois os municípios recebiam 
poucas transferências federais e estaduais. O 
orçamento de um novo município certamen-
te seria minguado, a menos que se aumentas-
se a tributação local. De fato, foram poucas 
as criações de novos municípios durante o 
Regime Militar. Apenas 150 novos municí-
pios entre 1970 e 1985. Após à Constituição 
a situação se inverteu: entre 1985 e 2000, fo-
ram criados 1.405 novos municípios. Com se 
verá a seguir, a maioria deles pequenos, com 
menos de 10 mil habitantes.

b) Municípios pequenos e sem escala 
para ofertar serviços públicos

Não só foram criados muitos municí-
pios após à promulgação da nova Constitui-
ção, como também a maioria deles é bastante 
pequena, tendo menos de dez mil habitantes. 
Assim, o Brasil descumpre também a pre-
condição de que as novas unidades adminis-
trativas tenham escala suficiente para ofere-
cer serviços de forma eficiente.

A preferência pela criação de municí-
pios pequenos vem do fato de que as trans-
ferências federais e estaduais têm regras que 
favorecem mais os municípios pequenos.

Uma importante transferência recebi-
da pelos municípios é o Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM). Ele é responsá-
vel por nada menos que 44% de toda receita 
corrente dos municípios com menos de 10 
mil habitantes. Ocorre que o FPM tem regras 
de partilha que beneficiam sobremaneira as 
unidades com menos de dez mil habitantes. 
A título de exemplo, a soma das transferên-
cias de FPM recebidas por três municípios 
de 5 mil habitantes é 50% maior que o mon-
tante recebido por um município de quinze 
mil.

A conclusão óbvia é que há um incen-
tivo à multiplicação de muni-
cípios: não só se aumenta o 
montante de transferências 
recebidas quando os mu-
nicípios se dividem, como 
também são multiplicados os 
cargos políticos (e empregos 
públicos) a serem ocupados.

Devido ao descumpri-
mento das condições analisa-
das nos itens (a) e (b), acima, 
houve um forte movimento 

de emancipação de municípios. Estes eram 
criados não pela necessidade administrativa 
de dar autonomia a distritos que cresceram 
e se tornaram econômica e financeiramente 
autônomos. Qualquer vila em que os mora-
dores conseguissem se organizar e preencher 
os requisitos exigidos pela legislação estadu-
al poderia requerer a emancipação. Uma vez 
bem sucedida, essa vila, elevada a municí-
pio, passava a receber polpudas transferên-
cias federais e estaduais.

Os volumes transferidos são tão altos, 
que dispensam a necessidade de se arreca-
dar impostos locais. O novo município pode 
prover diversos cargos e empregos públicos, 
que aumentam a renda dos cidadãos locais, 
sem que os mesmos tenham que custear isso 
por meio de impostos.

A lógica de criação de municípios foi 
subvertida: em vez de se buscar a autonomia 
de um distrito que cresceu, em termos econô-
micos e populacionais, busca-se a autonomia 
dos pequenos e estagnados pois, proporcio-
nalmente, quanto menos populosos, maior a 
vantagem financeira.

O processo natural de redesenho ad-
ministrativo, em função do desenvolvimento 
econômico, foi substituído por uma disputa 
por verbas, cargos e empregos públicos, que 
desestimula o desenvolvimento econômico. 
Por um lado, para os habitantes de municí-
pios pequenos, tornou-se mais fácil viver 
de uma renda pública do que investir em 
um negócio ou buscar um emprego priva-
do. Por outro lado, os municípios grandes 
perdem verbas (que são realocadas para os 
novos municípios) e deixam de ser capazes 
de enfrentar complexos problemas sociais 
que entravam o desenvolvimento econômi-
co e social, como os congestionamentos de 
trânsito, a violência urbana, a proliferação de 
habitações em áreas de risco.

Há uma clara desproporção entre os 
recursos recebidos e as necessidades das po-
pulações locais quando se comparam muni-
cípios pequenos com os grandes aglomera-
dos urbanos.

As novas administrações municipais, 
em vez de se instalarem em lugares prós-
peros, como suporte ao desenvolvimento 
econômico já em curso na localidade; vão 
se instalar em locais estagnados, de baixa 
produtividade e sem maiores perspectivas 
econômicas.

Fonte: Instituto Fernand Braudel
de Economia Mundial
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Caraguá investe cerca de R$ 6 milhões 

ao ano e realiza 18 mil atendimentos/mês 
para pessoas com deficiência e idosos 

Caraguatatuba possui 
uma secretaria voltada ao 
atendimento de pessoas com 
deficiência e idosos. A Sepe-
di (Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e do 
Idoso) que fica localizada na 
região central do município, 
no bairro Jardim Jaqueira, 
próximo à rodoviária.

Atualmente mais de 
18 mil atendimentos são re-
alizados por mês nos proje-
tos da Sepedi, em espaços 
públicos com parcerias de 
instituições e centros de con-
vivência.

Além disso, 115 pes-
soas com deficiência e idosos 
estão acolhidos em institui-
ções de longa permanência e 
centro dia. Um investimento 
e atenção de aproximada-
mente R$ 6 milhões ao ano.

A Sepedi tem como 
principal objetivo melhorar a 
qualidade de vida dos usuá-
rios, com a promoção de po-
líticas já existentes e elabora-
ção de novos projetos com as 
demais secretarias e socieda-
de, além de promover, pro-
teger e assegurar os direitos 
das pessoas com deficiência 
(PcD) e do idoso.

O usuário poderá en-
contrar na Sepedi, orienta-
ções sobre benefícios sociais 
e isenção de impostos para 

PcD, empregabilidade para 
PcD e idoso, credencial de 
transporte coletivo e cultura 
para PcD, carteiras de idoso 
e PcD, além de elaboração 
de projetos para calçada 
acessível, programa praia 
acessível, espaço aventura, 
praça sensorial e o Centro In-
tegrado de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Idoso 
(Ciapi).

A Sepedi mantém 
convênio com as 

seguintes instituições:

Centro de Convivência 
da Terceira Idade (CCTI) 
“Estrela do Mar”, com ati-
vidades de lazer, esporte e 
cultura;

Instituto Pró+Vida “São 
Sebastião”, com os projetos 
“Arte e Lazer, com ativi-
dades de lazer abertas à co-

munidade e acolhimento de 
idosos;

Instituição Vila Vicenti-
na, com vagas em residência 
institucionalizada para ido-
sos independentes e semide-
pendentes;

Associação Lar São Fran-
cisco que presta assistência 
domiciliar a idosos em con-
dições de vulnerabilidade;

Casa de Repouso CLAM 
com acolhimento de idosos 
totalmente dependentes sem 
vínculo familiar;

Associação de Apoio ao 
Desenvolvimento Humano 
– Acalento que presta trata-
mento às pessoas com de-
ficiência e idosos nas áreas 
de Terapia Ocupacional, Fi-
sioterapia, Fonoaudiologia, 
Psicologia com especialida-
de em Equoterapia e Hidro-
terapia.

Caraguatatuba recepciona treinamento 
do Estado para monitorar mancha de 

óleo que atinge litoral brasileiro 
A Associação Co-

mercial e Empresarial de 
Caraguatatuba (ACEC) 
recebe na próxima terça-
-feira (19), às 10h, um 
treinamento realizado pela 
Cetesb e Instituto Florestal 
que visa  preparar equipes 
municipais para o caso do 
óleo vazado no Nordeste 
chegue ao Litoral Norte de 
São Paulo. Já há registro da 
presença desse material em 
praias do Espírito Santo, 
primeiro estado litorâneo 
do Sudeste.

A definição foi dada 
na segunda-feira (11) quan-
do os secretários do Meio 
Ambiente de Caraguatatu-
ba, Marcel Giorgeti; São 
Sebastião, Daniel Fernan-
des, e Ubatuba, Guilherme 
Adolpho, estiveram na Se-
cretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente do Estado 
com o secretario executivo 
da pasta, Luiz Ricardo San-
toro, para falar sobre a essa 
possibilidade.

“Nos foi passada que 
a possibilidade do óleo che-
gar à nossa região é total-
mente remota, mas de qual-
quer forma, a pedido do 
governo federal, foi criado 
um grupo de comunicação 
para repasses de informa-
ções sem a difusão de notí-
cias falsas”, disse Giorgeti.

Ainda conforme ele, 

o treinamento proposto pela 
Cetesb vai envolver equi-
pes da Defesa Civil, Meio 
Ambiente, Saúde e Secreta-
ria de Serviços Públicos das 
quatro cidades. Serão 15 
vagas para cada município 
e esses funcionários serão 
líderes caso tenha necessi-
dade de alguma interven-
ção com a participação da 
comunidade litorânea.

O treinamento será 
com base no manual para 
limpeza de ambientes cos-
teiros atingidos por óleo da 
Cetesb.

Construção de ponte no Poço da Anta 
avança e passa por primeiro teste 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Obras Públi-
cas, continua com as obras 
de construção de uma nova 
ponte de acesso ao bairro 
do Poço da Anta, Região 
Sul da cidade.

A intervenção é uma 
antiga reivindicação de mo-
radores. Segundo relatos, a 
estrutura era baixa e quan-
do chovia provocava trans-
bordamento das águas do 
rio que corta o bairro.

O primeiro teste já 
foi realizado neste final de 

semana, quando foi regis-
trada a cheia do Rio Cla-
ro. Com isso, não houve a 
necessidade de fechamento 
da estrada e o risco de os 
moradores do local ficarem 
isolados.

O Poço da Anta já 
recebeu melhorias em abril 
deste ano pela atual ges-

tão, como a reforma geral 
do Centro de Atendimento 
ao Munícipe (que ganhou 
sala de educação ambiental 
e dois consultórios médi-
cos que servem para aten-
dimento de pacientes da 
comunidade). Além disso, 
o bairro também ganhou si-
nal de internet gratuita.
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Fundada a AFC - ACOLHIMENTO 
FRATERNO CAIÇARA

No último dia 09 em 
assembleia realizada na sede 
da Associação Comercial de 
Caraguatatuba foi fundada a 
ASSOCIAÇÃO ACOLHI-
MENTO FRATERNO CAI-
ÇARA entidade representa-
tiva do Litoral Norte de São 
Paulo, sediada em Caragua-
tatuba com o objetivo de dar 
apoio aos pacientes em trata-
mento no Hospital Regional 
de Caraguatatuba e a seus 
acompanhantes.

Foram eleitos:  
Diretoria Executiva
Presidente: João Fernando 
Lopes (Caraguá)
Vice-presidente: Luiz Rober-
to Silva (São Sebastião)
Secretário: Carlos Roberto 
de Abreu (São Sebastião)
Tesoureiro: Eric Parise cus-
todio de Oliveira (São Se-
bastião)
Hospitaleiro: Roberson Ana-
cleto Lobato (Caraguá)

Conselho Consultivo Deli-
berativo
Luiz Henrique Forlim (Ca-
raguá)
Marcia Donata Zumpano 
(Caraguá)

Maristela B. Borella Barbosa 
(Caraguá)
Roberto Luiz Lisboa (Cara-
guá)
Tiago Tonglet Monzi (Uba-
tuba)
Conselho Fiscal
Nídia Lucia Corradi (Cara-
guá)
João Maria de Paiva (Cara-
guá)
Paulo Eugênio de Souza 
(São Sebastião)
Suplentes
Vânia Cavalcante da Silva 
(São Sebastião)
Dimas Ribeiro de Camargo 
(Caraguá)

Também estiverem 
presentes e fizeram parte da 
Mesa dos Trabalhos os Re-
presentes respectivamente 
dos seguintes parceiros: Ong 
“Pavão” Sra Marilin Cursi 

de Assis Gonzalez, da “Igre-
ja Evangélica Nosso Senhor 
Jesus” o Pastor André Luiz 
Coutinho, das Lojas Maçô-
nicas “Amor e Virtude” o 
Sr. Carlos Roberto de Abreu, 
da “Aprendizes da Verda-
de” o Sr. Marcelo Galvão, 
da “Gênesis de Atlântida” 
o Sr. Werley Fernandes da 
Silva (escolhido para presi-
dir os trabalhos do dia), da 
“Cavaleiros Phoenix” o Sr. 
Paulo Afonso de Siqueira e 
da “Luminares do Atlântico” 
o Sr. Tiago Tonglet Monzi, 
dos projetos “Coração Feliz” 
as Sras Aurélia Trecossi Bra-
sil e Cristiane Joaquim e do 
“Mãos que Acolhem” a Sra. 
Vânia Cavalcante da Silva.

O contato da entidade 
se da pelo fone wattsapp  12 
981671521 (presidente).

Após atentar contra a 
família homem é morto 

pela PM em Caraguá
 Um homem de 38 
anos foi morto em uma inter-
venção da Polícia Militar, na 
madrugada de sábado (09/11). 
O caso aconteceu por volta de 
1h30 no bairro Tinga.
 Segundo o boletim, 
a polícia foi acionada a fins 
de atender a uma ocorrência 
onde um homem teria esfa-
queado a mulher de 31 anos e 
dois filhos de 8 e 4 anos.
 As vítimas que es-
tavam na casa de parentes, 
teriam informado aos poli-
ciais o endereço da casa onde 
estava o agressor. De acordo 
com a polícia, no local hou-
ve a tentativa de aproximação 
com o agressor, que também 
tentou atacar os policiais, 
e acabou sendo baleado. O 
suspeito não resistiu aos feri-
mentos e morreu no local.
 O caso foi registra-
do como tentativa de homicí-
dio e homicídio decorrente de 
intervenção policial.

Polícia Civil captura pai 
e filha acusados de 

homicídio em Ubatuba
 A Polícia Civil cap-
turou, na tarde de quarta-feira 
(06/11), duas pessoas – sendo 
pai e filha – investigadas pela 
morte de uma mulher, de 33 
anos, cuja prisão foi realizada 

por policiais da Delegacia de 
Ubatuba que investigavam o 
homicídio, ocorrido na cida-
de na noite de segunda-feira 
(04/11). Eles foram locali-
zados em um veículo na rua 
Conceição, no centro do mu-
nicípio.
 Apurações realiza-
das pela equipe apontaram 
que a vítima estava na compa-
nhia de outra mulher em sua 
residência quando pai e filha, 
que eram vizinhos, reclama-
ram do volume da música.
 O pedido gerou 
discussão e a suspeita, de 24 
anos, atirou contra a vítima, 
enquanto o homem, de 61, 
agrediu a outra mulher. Am-
bas foram abandonadas no lo-
cal e socorridas por vizinhos.
 Na ocasião, a mu-
lher baleada foi socorrida, 
mas não resistiu. Os suspeitos 
foram conduzidos à delegacia 
e responderão por homicídio 
qualificado por motivo fútil e 
tentativa de homicídio.

PM prende dupla por 
tráfico em São Sebastião
 Policiais Milita-
res da Força Tática, do 20º 
BPM/I (Batalhão de Polícia 
Militar do Interior) prende-
ram um casal em flagrante por 
tráfico e apreenderam drogas 
e utensílios utilizados para o 
preparo e embalo de entorpe-
centes para comercialização.

  A ação ocorreu no 
bairro Canto do Mar, após a 
equipe receber denúncia anô-
nima que alertava para a prá-
tica de tráfico na região.  
 Em diligência ao 
local apontado, os policiais 
flagraram um casal em posse 
de 2,6 mil pinos com cocaína, 
1 mil eppendorfs vazios, uma 
balança de precisão, dois apa-
relhos celulares e R$ 5,3 mil 
em espécie.
 A dupla foi encami-
nhada ao Plantão Policial de 
São Sebastião, local de re-
gistro da ocorrência, e segue 
à disposição da Justiça. As 
drogas apreendidas foram en-
caminhadas para perícia junto 
ao IC da região.

Mulher tenta entrar com 
celular no CDP de 

Caraguatatuba
 No sábado (02/11), 
mais uma mulher foi surpre-
endida ao passar pela revista 
por escaneamento corporal, 
utilizado pela instituição. Ela 
levava um microcelular intro-
duzido na vagina, que preten-
dia entregar ao marido duran-
te a visita.
 A visitante admitiu 
levar no corpo o aparelho ce-
lular que foi retirado em local 
reservado. Ela foi encaminha-
da a Delegacia de Polícia, e 
teve o nome suspenso do rol 
de visitantes.

Instituto Federal de Caraguatatuba 
prorroga inscrições até domingo 

O Instituto Federal de 
Caraguatatuba prorrogou até 
o próximo domingo (17/11) as 
inscrições para o processo sele-
tivo dos cursos técnicos.

Para o campus do Insti-
tuto Federal em Caraguatatuba, 
serão ofertadas 40 vagas para 
os cursos. Administração, In-
formática para Internet e Meio 
Ambiente, todos são oferecidos 
no período vespertino. Já o cur-
so de Edificações será no perío-

do noturno.  A seleção é feita a 
partir da nota final ou média fi-
nal em Português e Matemática 
para o 9º ano (antiga 8º série).

Para o curso técnico 
integrado ao ensino médio são 
oferecidas 40 vagas para Infor-
mática para Internet e a seleção 
também é feita pela nota final 
em português e matemática para 
o 8º ano (antiga 7ª série).

Na modalidade Progra-
ma de Educação de Jovens e 

Adultos (Proeja) são ofertadas 
mais 40 vagas para o curso téc-
nico em Administração no perí-
odo noturno.

Ao total são ofertadas 6 
mil vagas em todo o Estado, es-
palhadas por 36 cidades paulis-
tas. As inscrições são gratuitas 
e para se inscrever, o candidato 
deve ler o edital na íntegra e 
criar um cadastro no portal ht-
tps://processoseletivo.ifsp.edu.
br 
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Gracinha assina decreto que disciplina a entrada e circulação de 
caminhões no arquipélago em feriados e fins de semana

Com o objetivo de 
diminuir os congestiona-
mentos e melhorar a fluidez 
do trânsito, a prefeita de 
Ilhabela, Maria das Graças 
Ferreira dos Santos Souza, 
a Gracinha, assinou na úl-
tima quinta-feira (0711), o 
decreto número 7.784 que 
proíbe a entrada e circula-
ção de caminhões no arqui-
pélago durante os finais de 
semana e feriados. A inicia-
tiva foi tomada em função da 
proximidade da temporada 
2019-2020, quando ocorre a 
formação de grandes filas de 
veículos na entrada da balsa, 
em São Sebastião.

De acordo com o de-
creto, decidido durante reu-
nião da prefeita, na última 
sexta-feira (1º), com verea-
dores, secretários municipais 
e representantes da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Ilhabela (ACEI), e Dersa 
(Desenvolvimento Rodovi-
ário S/A), responsável pelo 
serviço de travessia de balsas 
no litoral, fica proibida a en-

trada e a circulação de cami-
nhões no município durante 
os fins de semana e feriados.

Essa proibição ini-
cia à zero hora do sábado e 
ou feriado até às 23h59 do 
domingo e ou feriado.  Essa 
medida não se aplica aos 
caminhões de pequeno por-
te, os Veículos Urbanos de 
Carga (VUC), desde que não 
excedam a largura máxima 
de 2,20m e comprimento de 
6,30m e a carga total de três 
toneladas.

A proibição não se 
aplica aos veículos das For-
ças Armadas, das policias 
Civil, Militar e Federal, do 
Corpo de Bombeiros; dos 
serviços essenciais como 
energia elétrica, água, ambu-
lância e transporte de pacien-
tes, fiscalização de trânsito, 
fornecimento de combustí-
vel, controle de zoonoses, 
atendimento de urgência e 
emergência, socorro mecâni-
co, remoção de terra e entu-
lho em decorrência de desas-
tres naturais.

O decreto entra em 
vigor em 30 dias após sua 
publicação. Nesse período, 
a prefeitura de Ilhabela e os 
demais órgãos e instituições 
envolvidos nessa tomada de 
decisão farão divulgação das 
regras estabelecidas para a 
entrada e circulação de ca-
minhões no arquipélago nos 
finais de semana e feriados 
prolongados.

O descumprimento 
do decreto sujeita o infrator 
à multa e demais sanções 
previstas no Código de Trân-
sito Brasileiro, Lei Federal 
número 9503, de 23 de se-
tembro de 1997. A restrição 
e controle de acesso e circu-
lação de veículos motoriza-
dos constam no artigo 23 da 
Lei Federal nº 12587, de 3 de 
janeiro de 2012, que institui 
diretrizes da Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana.

Com o decreto em vi-
gor, o Dersa poderá recusar 
o embarque de veículos men-
cionados na proibição nos 
dias e horários mencionados. 

Gracinha Ferreira 
comentou a iniciativa, dis-
cutida também em reuniões 
sobre implantação de um 
plano de mobilidade urbana. 
“Realizamos várias reuniões 
importantes para alinhar as 
estratégias de melhorias na 
travessia. Temos feito tudo 
para concluir um planeja-
mento que seja realmente 
concretizado e se transforme 
em qualidade e melhoria do 
sistema”, declarou a prefeita, 
que também lembrou reuni-
ões do governo municipal, 
junto com o Comtur (Conse-
lho Municipal de Turismo), 
Associação Comercial e ou-
tros representantes de seg-
mentos da sociedade civil, 
sobre o Plano de Mobilidade 
Urbana do município, em 
que foram tratados também 
outros assuntos relacionados 
aos caminhões e demais veí-
-culos.  

Da reunião que deci-
diu a elaboração do decreto, 
na semana passada, partici-
param, além da prefeita e do 

secretário de Planejamento 
e Gestão Estratégica, Luiz 
Antônio dos Santos, o Luiz 
Lobo, os vereadores Mar-
quinhos Guti (presidente da 
Câmara), Anísio Oliveira, 
Luiz Paladino, Gabriel Ro-
cha, Nanci Zanato; Rogério 
De Lucca (Secretário de Pla-
nejamento Urbano, Obras e 
Habitação); Rafael Morais, 
presidente da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Ilhabela; Ibsen Trench 
Gomes e João Luiz Lopes, 

coordenador de operações e 
Diretor da Dersa, respectiva-
mente.  

Nessa reunião, as au-
toridades cobraram a Dersa 
sobre o prazo para a chegada 
da segunda lancha catamarã, 
que permitirá atender mais 
pedestres e ciclistas. Atual-
mente há uma embarcação 
desse tipo (LS-02), com ca-
pacidade para 370 passagei-
ros, e sete balsas. A empresa 
prometeu a segunda lancha 
para o final de dezembro.
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São Sebastião promove mais um 
intercâmbio educacional e cultural para 

os alunos da rede municipal
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Secre-
taria da Educação (SEDUC), 
selecionou alunos da rede mu-
nicipal para participar de mais 
um intercâmbio educacional e 
cultural para o Ensino Funda-
mental II. Desta vez, o Inter-
câmbio, acontece em parceria 
com a New Generation Inter-
national Schools, localizada 
na cidade do Cairo, no Egito.

Os alunos que irão re-
presentar o município são Ana 
Clara Santos de Oliveira, da 
E.M. Maria Francisca Santana 
de Moura Tavolaro, do Pontal 
da Cruz; Maria Luiza Alencar 
da Cruz, da E.M. Walfrido 
Maciel Monteiro, do Morro 
do Abrigo; Tabata Helena Dos 
Santos, E.M. Henrique Bote-
lho, da Vila Amélia; Juliano 
Vicente dos Santos, E.M. Se-
bastiana Costa Bittencourt, de 
Barra do Una e Júlia Santos 
Madureira, da E.M. Patrícia 
Viviani, da Topolândia.

Para participar os alu-
nos elaboraram uma redação 
que foi aplicada pela comis-

são competente para 
acompanhamento e 
avaliação do progra-
ma de intercâmbio 
educacional e cul-
tural International 
Summit Cairo. Além 
disso, foi contado 
também o rendimen-
to escolar igual ou 
superior a nove, comprovado 
por meio de documento legal; 
Frequência escolar igual ou 
superior a 80 %, comprovada 
por meio de documento legal.

Foram 33 alunos par-
ticipantes da seletiva, de oito 
escolas municipais sendo elas, 
Prof.ª Sebastiana Costa Bit-
tencourt, de Barra do Una; 
Profª Nair Ribeiro de Almei-
da, de Juquehy; Antônio Luiz 
Monteiro, de Boiçucanga; 
Patrícia Viviani, da Topolân-
dia; Henrique Botelho, da 
Vila Amélia; Maria Francisca 
Santana de Moura Tavolaro, 
do Pontal da Cruz; Walfrido 
Maciel Monteiro, do Morro 
do Abrigo e Cynthia Cliquet 
Luciano, do Canto do Mar.

Será o quinto inter-
câmbio realizado pela Prefei-
tura de São Sebastião nos últi-
mos três anos, em outubro de 
2018, professores foram para 
os Estados Unidos, e no início 
deste ano seis estudantes em-
barcaram para Pompano Be-
ach, na Flórida, nos Estados 
Unidos e representaram o Bra-
sil no “International Summit”. 
No mês de setembro quatro 
estudantes foram para o sul da 
França, em parceria com a Ju-
les Guesde International High 
School, de Montpellier. Neste 
mês de novembro, oito alunos 
vinculados ao projeto “Jovens 
em Atuação”, irão representar 
o município no Festival de Ar-
tes, na cidade Ica, no Peru.

Liminar determina que empresa retome 
os serviços de coleta do lixo em Ilhabela

A empresa deverá 
reiniciar os trabalhos nesta 
terça (12), sob pena de mul-
ta de R$100,000 por dia de 
descumprimento. 

A Prefeitura de Ilha-
bela, por meio da Advoca-
cia Geral do Município e 
da Secretaria de Meio Am-
biente informa que, de acor-
do com liminar expedida 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, nesta 
segunda-feira (11), a empre-
sa Peralta Ambiental Impor-
tação e Exportação LTDA, 
deverá retomar os serviços 
de coleta de lixo no municí-
pio a partir de amanhã (12), 
em regime de urgência.

A decisão se deu, 
após a suspensão da licita-
ção que contratava a em-
presa Beta Ambiental, para 
os serviços de coleta de lixo 
no município. Estava previs-

to que a empresa ganhadora 
do certame, iniciaria suas 
atividades na cidade nesta 
segunda-feira.

A empresa Peralta, 
foi então notificada para que 
encerrasse os trabalhos. Com 
a decisão da suspensão da li-
citação, recebeu nova notifi-
cação da Secretaria de Meio 
Ambiente para permanecer 
com a execução dos servi-
ços, mas negou-se a cumprir, 
mesmo com o contrato vi-
gente até o dia 8 de dezem-
bro.

Com a negativa da 

empresa, a Prefeitura en-
trou com o pedido de Tu-
tela Antecipada, deferida 
pelo Juiz de Direito, Vitor 
Hugo Aquino de Oliveira. 
“A Peralta terá que cumprir 
a decisão judicial, ou terá 
que pagar R$ 100,000 por 
dia de descumprimento”. 
Disse a secretária de Meio 
Ambiente, Maria Salete 
Magalhães.

Os serviços de coleta 
de resíduos são essenciais 
para o bom andamento da 
cidade, saúde e bem estar 
dos munícipes, turistas e 
veranistas.
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Vox Populi
Olá bom dia ... Esse é meu filho 

Murillo (Pkno Valente) e Raissa (Pimen-
tinha) ele tem 11 anos ela  tem 7 anos 
... Meu filho está realizando o sonho de 
levar alegria através do teatro para mui-
tas crianças ... Principalmente para as 
escolas que não tem muito acesso ... Es-
tivemos em alguns lugares .. e está reali-
zando esse sonho de tirar o sorriso fazer 
as crianças acreditar que tudo é possível 
que o sonhos podem se realizar.

Crianças levando alegria e tra-
zendo sabedoria.. estão se apresentando 
em asilos.. escolas... Contando histórias 
brincando e sendo felizes ... E eu como 
mãe não vou deixar ele desistir desse so-
nho ... 

Eles estudam, fazem projetos, 
brincam bastante.. tbm ... tudo come-
çou há um ano, quando ele se apaixonou 
pelo teatro de rua .... então esboçou uma 
historinha bem infantil de uma boneca e 
um palhaço sonhador... ele era o palha-
ço e minha filha a boneca ... passamos 
em várias escola para contar essas his-
torinhas e assim fomos recebendo apoio 
da Fundacc, de amigos para confeccio-
nar figurino, cenário e ele foi montando 
outras peças infantis e agora estamos 
com a peça muito engraçada da princesa 
que não queria aprender a ler... se quizer 
mais informações é só mandar zap para 
o (12) 99655-4478, no face dele tem 
muitas fotos se quizer usar alguma fique 
a vontade .... sem mais, obrigada por ou-
vir um pouquinho da nossa história.

Ubatuba divulga expediente do feriado
Além da Proclama-

ção da República, Paço terá 
alteração de funcionamento 
referente a ponto facultativo 
do Dia da Consciência Negra

 
Com o feriado alusi-

vo à Proclamação da Repú-
blica, celebrado no dia 15 
de novembro, o expediente 
da Prefeitura de Ubatuba en-
cerra às 15 horas de quinta-
-feira, 14 de novembro e será 
retomado normalmente na 
terça-feira, dia 19 de novem-
bro.

O executivo decidiu 
antecipar o ponto facultativo 
do dia 20, Dia da Consciên-
cia Negra, que seria come-
morado na quarta-feira, para 
a segunda-feira, 18. De acor-
do com o Decreto 7206/19, 
que dispõe sobre a alteração, 
“em termos de produtividade 
para os serviços públicos, há 
uma solução de continuida-
de, sobretudo nas áreas es-
senciais”.

 
Unidades de Saúde

Todos os postos da 

Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF) funcionam normal-
mente até às 17 horas desta 
quinta-feira, 14, e reabrem 
normalmente no dia 19 de 
novembro a partir das 7 ho-
ras.

Permanecem aber-
tos o Pronto Atendimento 
da Maranduba, com funcio-
namento diário 24 horas, e 
o Pronto Atendimento do 
Ipiranguinha 12h, com fun-
cionamento diário, das 7h às 
19h.

A Santa Casa oferece 
atendimento diário regular 
24 horas.

Coleta de Lixo
Realizada pela Sane-

pav, a coleta do lixo funciona 
com a programação prevista 
nos bairros em dias e horá-
rios normais, sem alterações.

 
 Detran
Todas as unidades do 

Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran.SP) no Es-
tado de São Paulo estarão fe-
chadas sexta-feira (15) e sá-

bado (16) de Novembro, por 
conta do feriado da Procla-
mação da República. Acom-
panhando o ponto facultativo 
da Prefeitura, em Ubatuba, a 
unidade também não funcio-
na na segunda-feira, 18.

No portal do Detran.
SP, o cidadão pode realizar 
43 serviços de trânsito rela-
cionados a Carteira Nacional 
de Habilitação (como 2ª via 
e CNH definitiva), veículos 
(pesquisa de débitos e res-
trições) e infrações (consul-
ta de multas e solicitação de 
recurso de penalidade), entre 
outros.

O Detran.SP oferece, 
ainda, três aplicativos gratui-
tos para tablets e smartpho-
nes, com diversas funciona-
lidades, como: solicitar 2ª 
via da CNH e acompanhar 
a emissão do documento; 
consultar multas do próprio 
veículo; treinar para a prova 
teórica; além do jogo educa-
tivo do Clube do Bem-te-vi. 
Os aplicativos estão disponí-
veis para as plataformas An-
droid e iOS.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Se te oferecerem 
um óculos sem 
lentes, cuidado. 
Pode ser uma 

armação!”

Piadas curtas e idiotas
Ao sair do trabalho para casa, Tom é pa-
rado na rua por uma bela mulher usando 
uma roupa bem sugestiva.
– Por cem pratas, eu faço o que você 
pedir com até três palavras – sussurra 
ela.
– Tudo bem – disse Tom, entregando o 
dinheiro. – Pinte minha casa. 

A enfermeira diz ao médico:
– Tem um homem invisível na sala de 
espera.
O médico responde:
– Diga a ele que não posso vê-lo agora. 

Alice e Ted vão esquiar e ele leva uma 
garrafa térmica de um litro. Alice nunca 
viu aquilo e pergunta o que é.
– É uma garrafa térmica – responde Ted. 
– O vendedor disse que ela serve para 
conservar quente o que é quente e man-
ter frio o que é frio.
– Que maravilha! – exclama Alice. – O 
que você botou nela?
– Três cafés e um milk-shake. 

Aos alunos da cadeira de inglês em 
Harvard foi pedido que escrevessem 
uma redação concisa contendo quatro 
elementos: religião, realeza, sexo e mis-
tério. A única nota 10 da turma lia-se: 
“– Meu Deus – disse a rainha. – Estou 
grávida! Quem será o pai?”  

Outro dia vi no noticiário que um cami-
nhão cheio de pastas suspensas foi se-
questrado. Mais tarde, no mesmo dia, 
um outro carregado de blocos adesivos 
foi roubado.
As autoridades ainda estão investigan-
do, mas acreditam que os roubos te-
nham sido obra do crime organizado. 

O jovem queria entrar para a polícia. Ins-
creveu-se e foi chamado para um teste.
– Neste teste é necessário ter raciocínio 
rápido – alertou o examinador.
– O que foi que disse?
– Que está dispensado. 

A mulher do Epaminondas sumiu e, uma 
semana depois, ele resolveu dar queixa 
na polícia.
– O senhor tem uma foto dela? – inda-
gou o delegado.
– Sim, aqui está.
Após olhar o retrato, o policial pergun-
tou:
– O senhor quer mesmo que a procu-
remos? 

Minha prima estava no caixa da padaria 
certa manhã quando um homem arma-
do entrou e pediu todo o dinheiro. En-
quanto o entregava, ela notou os rolos 
de moedas na parte de trás do caixa.
– Você quer os rolinhos também?
– Não – disse o ladrão, sacudindo a 
arma –, só o dinheiro.  

O sujeito está viajando de carro e de re-
pente lhe dá fome. Ele para num posto 
à beira da estrada e vê que o restauran-
te é uma pizzaria. Ele chega ao balcão 
e pede uma pizza mista, ao funcioná-
rio. Enquanto espera, toma um refri (lei 
seca), dali a pouco, a pizza está pronta 
e o empregado lhe pergunta: “O sr. quer 
que corte em quatro ou oito pedaços?” 
Ao que a “anta” responde. “Pode cortar 
só em quatro. Eu não estou com tanta 
fome assim. Não vou aguentar comer 
oito pedaços”. 

Era uma vez 2 pães de queijo, os 2 esta-
vam no forno, e um pão de queijo disse: 
- Nossa como aqui tá quente! O outro 
responde : - Nossa um pão de queijo fa-
lante!  

A moça entra na loja e diz para o vende-
dor : - “posso experimentar esse biquíni 
na vitrine? E o vendedor responder : - 
“Poder, pode, mais você não acha me-
lhor experimentar no provador? 

Um homem estava subindo em um pos-
te quando outro estava passando e su-
per curioso resolveu perguntar:
- O que o senhor está fazendo em cima 
desse poste?
- Quero comer goiaba!
- Mais isso não é um pé de goiaba, é 
um poste!
- Eu sei, a goiaba tá no meu bolso! 

Aquele ateu confesso, estava pescando 
tranquilo no lago Ness, quando, de re-
pente, vê um monstro enorme emergir 
do lago.
Apavorado, começa a gritar.
- Socorro! Socorro!
Mas ninguém consegue ouvir os seus 
gritos e então ele vê o monstro cami-
nhando em sua direção. Desesperado 
ele suplica:
- Senhor meu Deus, por favor me ajude!
Nisso aparece uma luz descendo do 
céu e uma voz ressoa:
- Por que você pede socorro? Não era 
você que vivia se vangloriando de não 
acreditar em mim?
- Ora, Senhor! Dá um tempo! Há cin-
co minutos atrás eu nem acreditava no 
monstro do lago Ness.

 A comunicação será o seu trunfo, mas convém 
alertá-la sobre a necessidade de adaptação diante das mu-
danças no setor profissional. Final de semana maravilhoso. 
Nº da Sorte 08.

 Siga a sua intuição para falar a coisa certa na 
hora mais oportuna. O astral sinaliza a possibilidade de 
obter ganhos extras ou inesperados. Nº da Sorte 15.

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

 Negócios com imóveis prometem ótimos resul-
tados agora, entretanto, você não deve testar demais a sua 
sorte. Alguém pode abusar da sua boa-fé. Nº da Sorte 20.

 As parcerias contam com a proteção das 
estrelas, por isso convém deixar a sua individualidade de 
lado. Tenha cuidado para não ser muito intransigente. Nº da 
Sorte 11.

 Cuidado com as más-línguas ou com o julga-
mento dos outros. Problemas de comunicação não estão 
descartados. Alguém pode tentar abusar da sua boa-fé. Nº 
da Sorte 59.

 Há sinal de grande prazer ao lidar com o 
público feminino. Você saberá entreter a sua clientela com 
facilidade. Mas tenha cuidado ao lidar com papéis. Nº da 
Sorte 03.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Ser gentil, amável e capaz de certas deli-
cadezas vão lhe trazer vantagens, benefícios e ótimos 
resultados. Negócios e amizade, porém, não se misturam. 
Nº da Sorte 25.

 Evite discussões improdutivas com colegas ou 
superiores. Tudo indica que terá dificuldade para encarar os 
fatos com objetividade. Nº da Sorte 25.

 Excelente semana para somar forças com 
quem comunga dos mesmos interesses e objetivos. Boa 
hora para tornar o ambiente de trabalho mais agradável. 
Nº da Sorte 03.

 O astral revela que as suas necessidades afeti-
vas podem bater de frente com seus interesses profissionais, 
daí sua necessidade de maior liberdade e independência 
agora. Nº da Sorte 15.

 Encare as mudanças na carreira com otimismo, 
pois tudo indica que elas vão acontecer a seu favor. Fique 
esperta, porém, com as más-línguas. Nº da Sorte 21.

 Você estará esbanjando muito tato, diplomacia 
e capacidade de comunicação. Não deixe que a teimosia 
ou o orgulho a impeçam de chegar aonde quer. Nº da Sorte 
10.



Noroeste News - Classificados - 09 - 14 de novembro de 2019

Alugo M. de Sá/ fr-
ente mar/ Apto. 3 dor/  Pr 
S. Diego/ piscina/ tênis/ 
2 churr/ seg/ garagem 
fechada/ 2103-5354/ 
99706-0911

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



- 10 -Noroeste News - Classificados - 10 - 14 de novembro 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

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). 

EDITAL

A Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba faz saber aos seus associados e a 
quem interessar que houve a inscrição de apenas uma chapa para a eleição da entidade para o biênio 2020/2021. 
Sendo Assim o Conselho Deliberativo em conformidade com o estatuto social convoca a todos os associados a 
participarem da Assembléia Geral para Eleição da Nova Diretoria e para isto definiu a data de 12 de dezembro 
de 2019 em sua sede situada a Rua São Sebastião nº 19, bairro Sumaré, com início 10h00 e término às 17h00. 

Chapa 1: Renovação e Progresso

Presidente: Lucas Domingos Gallina                                                                                                                   
Empresa: Madeireira Getuba
1º Vice-Presidente: Yuri Costa Bellato                                                                                                              
Empresa: Laboratório Bellato
2º Vice-Presidente: Leandro Borella Barbosa                                                                                            
Empresa: Topcon Engenharia
1º Secretário: Alexandre Marçal Stringari                                                                                                         
Empresa: Bela Vista Cemitério Parque
2º Secretário: Leandro Santos Costa                                                                                                          
 Empresa: Hidro Martim
1º Tesoureiro: Eduardo Morio Yoshimoto                                                                                                 
Empresa: Eduardo Papelaria
2º Tesoureiro: Evandro da Silva Ferreira                                                                                                     
Empresa: G&F Advogados
Diretor de Patrimônio: Hallan Deivis Valente                                                                                         
  Empresa: Casa do Eletricista
Diretor de SCPC: Sávio Luiz dos Santos                                                                                                        
Empresa: Sorveteria Sérgio
Conselheiros:
- Agostinho Ribeiro Fontes (Empresa: Litomaq Office)
- Francis Dermot Shortall (Empresa: HEC-Hibernia English Course)
- Jeferson Silva Monteiro (Empresa: Tio Coxinha)
- Mário Paulo Garcia: (Empresa: Tapera Branca II)
- Milene de Souza Castro Rodrigues (Empresa: Auto Escola Objetivo)
- Roseli Aparecida Quinetti (Empresa: Transportadora Quinetti)
- Thiago Nepomuceno de Carvalho (Empresa: Ótica Ponto de Vista) 

MINUTA DE EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 
AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS AÇÃO DE USUCAPIÃO 
– 3ª.VARA CIVEL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA – PROC. 
1002729-36.2016.8.26.0126  –  JOEL MARIANO DA SILVA e ADELMA 
FARIAS SILVA   –  PRAZO DE 30 DIAS. - “inicia-se a presente descrição 
deste perímetro no ponto 1, frontal a Rua João Kemp, na divisa do imóv-
el nº.25 da referida rua, caracterizado pelas coordenadas ao sistema 
UTM datum Sirgas 2000, N=7386358.24, E=456009.54, distante 31,41 
do ponto de interseção formado pelos alinhamentos da Avenida Rio 
Grande do Norte e Rua João Kemp, daí percorre todo perímetro com os 
azimutes e distâncias do ponto 1 até o ponto 2, 148º50`33” e 28,86m; 
do ponto 2 ao ponto 3, 236º34`59” e 10,07m; do ponto 3 ao ponto 4, 
329º00`36” e 28,67m; e do ponto 4 até o ponto 1, 55º26`51” e 10,00m, 
encerrando aí a área de 288,35m² ( duzentos e oitenta e oito metros e 
trinta e cinco decímetros quadrados). Confrontações: do ponto 1 até o 
ponto 2, com o prédio nº25 da Rua João Kemp; do ponto 2 até o ponto 
3, com o prédio nº26 da Rua Odete Machado Pinto; do ponto 3 até o 
ponto 4, com o prédio nº.47 da Rua João Kemp e do ponto 4 até o ponto 
1, com a Rua João Kemp. .Alegam ser possuidores do imóvel de forma 
mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 (vinte) anos, somando-se 
sua posse com a de seus antecessores. E, para que chegue ao conhe-
cimento de todos, expediu-se o presente edital, com prazo de 30(trinta) 
dias, para que apresentem contestação no prazo de 15(quinze) dias, sob 
pena de confissão e revelia.

Oportunidade  VD 
AP/ tipo LOFT/ 2 dor/ mo-
biliado/ 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

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

PRECISO auxiliar coz-
inha/ prático/ morar Porto 
Novo/ Ligar Julio Restau-
rante/ 99638-4840/ 3887-
1478
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VD próx. rodoviária 2 
pequenas casas uma c/2 
dor/ outra c/1 ste c/ gar. 
e demais depend/ só R$ 
140 mil/ 3882-3022

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

VD Rio Ouro Sob-
rado R$ 270 mil c/3 dor/ 
1 ste/ sl/ coz/ wc/ lav/ gar 
3 vagas + 1 wc/ sl. TV/ 
escr. def/  3882-3022

VD Terreno Esquina 
sendo 2 Lotes c/600m² 
bairro Getuba R$ 
135.000,00/ 3882-3022

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

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


