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A imbecilidade de 
politizar a Vacina

O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou nesta terça-feira que a suspensão 
dos estudos clínicos da Coronavac, va-
cina produzida pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceria com o Instituto 
Butantan, de São Paulo, é “mais uma 
que Jair Bolsonaro ganha”.

A afirmação foi feita por Bol-
sonaro numa rede social, em resposta 
a um usuário que lhe perguntou se a 
vacina Coronavac seria comprada pelo 
governo federal. O presidente, contu-
do, não respondeu à questão.

“Morte, invalidez, anomalia. 
Esta é a vacina que o Doria queria 
obrigar a todos os paulistanos a tomá-
-la. O presidente disse que a vacina 
jamais poderia ser obrigatória. Mais 
uma que Jair Bolsonaro ganha”, escre-
veu Bolsonaro.

A ANVISA informou, na tarde 
desta terça-feira, que a ação se dá após 
a ocorrência de um evento adverso 
grave, sem explicar, contudo, o que de 
fato ocorreu.

Em uma coletiva de imprensa 
ainda na tarde de terça, foram precisos 
mais de 60 minutos para que diretores 
da ANVISA tentassem justificar o in-
justificável.

“Disseram que a barata é um in-
seto e que vive no esgoto. Que como 
inseto pode contaminar nossos ali-
mentos, mas não conseguiram expli-
car como.”  Foi lamentável.

Admitiram que quem comuni-
cou a morte de um voluntário foi o 
próprio Instituto Butantan em tempo 
hábil conforme norma da agência, mas 
que devido a problemas técnicos só fo-

ram informados na sexta-feira.  Garan-
to que o Pinóquio mente muito melhor.

Agora, enquanto escrevo este 
texto, vem a notícia: O Supremo Tri-
bunal Federal acaba de pedir explica-
ções a ANVISA. Que vergonha esta-
mos passando perante o mundo!

Por outro lado, o Governador 
Dória que também tem culpa nesta 
disputa, muito mais inteligente que o 
Bolsonaro, simplesmente não se ma-
nifestou e mandou seu secretário e di-
retores darem uma entrevista na qual 
foram extremamente prudentes e não 
atacaram a ANVISA.

Ainda para pôr mais pimenta 
nesse angu a Comissão Nacional de 
Ética e Pesquisa (Conep), do Conse-
lho Nacional de Saúde (CNS), subor-
dinado ao Ministério da Saúde se ma-
nifestou a favor do retorno do estudo 
do imunizante.

Agora cá entre nós, depois da 
manifestação do presidente que ainda 
diz que o Brasil é um País de Maricas, 
vai ser muito difícil a ANVISA con-
vencer que não teve interferência polí-
tica em sua decisão.

Mais triste ainda é a impren-
sa noticiar que a vítima não morreu 
por causa da vacina e sim porque se 
suicidou, mostrando laudo oficial do 
IML, e a ANVISA dizer que só utiliza 
informações pelos meios oficiais para 
tomar decisões. Vão ser burocratas as-
sim no inferno!

Enquanto dois idiotas brigam 
e o País contabiliza mais de cento e 
sessenta mil mortos pela pandemia, o 
povo perplexo espera por uma vacina 
e mais, por uma conduta digna de seus 
representantes.

Caraguatatuba tem programação 
especial durante ‘Novembro Azul’

Depois das mulhe-
res, agora é vez dos homens 
receberem uma atenção es-
pecial da Prefeitura de Ca-
raguatatuba durante o mês 
de novembro, através das 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), em alusão ao ‘No-
vembro Azul’. 

Quem procurar as 
UBSs irá receber orientações 
e recomendações importan-
tes das equipes do Programa 
de Saúde da Família (PSF) 
que foram preparadas e ins-
truídas para dar todo o su-
porte à saúde do homem, de 
qualquer idade.

Para homens acima 
de 45 anos, o atendimento 
será intensificado nos dias 
13 e 27 de novembro. As 
unidades preparam uma ação 
especial. Eles irão passar por 
acolhimento e receber orien-
tações sobre câncer de prós-
tata e vasectomia.

Nesses dois dias espe-
cíficos, os homens poderão 
passar por consultas, realizar 
o eletrocardiograma (ECG) 
e todos os exames laborato-
riais necessários. De acordo 
com a enfermeira e coorde-
nadora da Atenção Básica de 
Saúde do município, Amélia 

Ferreira, caso o exame apre-
sente alguma alteração, ele 
será encaminhado ao urolo-
gista. 

O ‘Novembro Azul’ 
foi formulado para promover 
ações de saúde que chamem 
a atenção do homem para a 
prevenção e o diagnóstico 
precoce de doenças, com 
foco na prevenção do câncer 
de próstata.

O médico urologista 
do Centro de Especialidades 
Médicas (CEM) de Caragua-
tatuba, Paulo Sérgio Mar-
tins de Abreu, falou sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce da doença. “Quan-
do o câncer está em sua fase 
inicial, a pessoa tem mais de 
90% de chance de ser cura-
da”. 

Ele explicou que 

existem dois exames para 
identificar a doença. Um de-
les é o de toque retal. Nele, 
é possível saber se existe 
algum nódulo. O outro é o 
exame de sangue que mostra 
a dosagem do PSA (Antíge-
no Prostático Específico). 

Caso os exames es-
tejam alterados, será preciso 
diagnosticar melhor, através 
de biópsia, guiada por ultras-
som. Se o resultado for posi-
tivo, o homem será encami-
nhado ao tratamento. 

Paulo Sérgio orientou 
que a melhor conduta para 
o tratamento de câncer de 
próstata em sua fase inicial é 
a prostatectomia, que consis-
te na cirurgia de remoção de 
toda a glândula (próstata) e 
as estruturas ao redor, como 
as vesículas seminais.

FUNDACC e Prefeitura Municipal 
abrem inscrições para 13º Litoral EnCena

A Fundação Educa-
cional e Cultural de Cara-
guatatuba (FUNDACC) e a 
Prefeitura Municipal abrem 
inscrições para seleção de 
registros audiovisuais de es-
petáculos para o 13° Litoral 
EnCena ONLINE - Mostra 
Estadual de Teatro de Rua, 
Teatro de Bonecos, Circo e 
Dança de Caraguatatuba.

As inscrições devem 
ser feitas até às 14h do dia 25 
de novembro pelo formulá-
rio online disponível no link: 
www.fundacc.sp.gov.br/ins-
cricao-litoral-encena-2020.

Em anexo ao formu-
lário preenchido, os interes-
sados deverão incluir cinco 
fotos digitais do espetáculo 
em alta resolução (300 dpi) 
e o link da gravação do espe-
táculo na íntegra. Após, será 
gerado um comprovante que 

garantirá a conclusão 
da inscrição.

O resultado da 
seleção dos espetácu-
los será divulgado no 
dia 30 de novembro, 
no endereço eletrô-
nico: www.fundacc.
sp.gov.br e no Diário 
Oficial do Município. Já as 
apresentações serão de 10 a 
13 de dezembro pelo canal 
FUNDACC no Youtube.

Ao todo, serão sele-
cionados 10 registros audio-
visuais com prêmios de R$ 
2,5 mil para cada, totalizan-
do R$ 25 mil em prêmios.

A seleção dos regis-
tros audiovisuais dos espetá-
culos será feita pelos mem-
bros da Comissão de Seleção 
de Projetos, indicados pela 
presidência da FUNDACC, 
seguindo os critérios: qua-

lidade técnica e excelência 
artística dos espetáculos; 
coerência na concepção do 
trabalho e histórico do artista 
ou grupo.

O 13º Litoral EnCe-
na tem como objetivo rea-
lizar um evento referencial 
que proporcione de maneira 
democrática e acessível o 
melhor das artes cênicas do 
Estado e dos municípios, 
além de  estimular os gru-
pos e coletivos em atividade 
e fomentar a arte cênica na 
região.
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São Sebastião inaugura Hospital 
de Clínicas da Costa Sul

A Prefeitura de São 
Sebastião entregou neste 
sábado, dia (07), o Hospital 
de Clínicas de São Sebas-
tião – Costa Sul (HCSS-
-CS), em Boiçucanga. 

A população rece-
berá atendimentos médicos 
gerais e de especialistas, 
como pediatria. Tem tam-
bém reabilitação, centro 
cirúrgico, além de serviços 
de urgência e emergência. 

O prédio conta com 
34 leitos, sendo 14 para 
urgência e emergência, 6 
para atendimento pediá-
trico, 11 leitos para mater-
nidade, 03 Salas de PPP 
(PRE PARTO, PARTO E 
PÓS PARTO), três consul-
tórios odontológicos, sala 
de raio x e unidades de 
pronto atendimento adulto 
e infantil.

Quanto a ala de ma-

ternidade são 11 leitos, en-
fermaria, berçário, 03 salas 
de parto (PPP), com uma 
sala cirúrgica e uma para 
parto humanizado.

O complexo hospi-
talar do HCSS-CS dispõe 
de quatro elevadores; gera-
dor próprio, em caso de fal-
ta de energia não afetará a 
funcionalidade; heliponto – 
atendimentos de emergên-
cia e sistema de energia fo-
tovoltaica (energia solar), 
visando sustentabilidade e 

economia. 

A estrutura com 
cozinha, almoxarifado, la-
vanderia e estacionamen-
to para 26 veículos, numa 
área construída de mais de 
cinco mil metros quadra-
dos, também oferece Cen-
tro de Incentivo ao Aleita-
mento Materno (CIAMA), 
base do SAMU 192 e base 
da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) - 153. O va-
lor total da obra foi de R$ 
13.559.084,54.
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Moradores do Recanto Vanja recebem 
títulos de regularização fundiária

Desde que se mudou 
para a região, há 14 anos, 
Edgleuson Pereira de Aze-
vedo, 44 anos, sonha em ter 
o título de regularização de 
seu imóvel em mãos. Ele e 
mais 514 moradores já po-
dem retirar o documento na 
Secretaria de Habitação a 
partir desta terça-feira (10).
Para o beneficiário é um 
sonho concretizado. “Há 
quatro anos esperamos por 
isso. Foi uma luta convencer 
a comunidade a dar entrada 
na documentação. Mas deu 
certo e hoje o sentimento é 
de gratidão. Agora temos um 
título do nosso bem”, disse 
Edgleuson.

Odair Santos Ernesto 
também já garantiu seu títu-
lo. Após um ano de espera, 
ele define o dia de hoje como 
um sentimento de vitória. “É 
a garantia que agora temos 
um imóvel que é da gente. 
Dia de alegria para todos os 
moradores”, contou.

A retirada dos 515 

títulos de regularização fun-
diária dos moradores do 
Recanto Vanja (Jardim Gai-
votas) deve ser realizada na 
Secretaria de Habitação, das 
9h às 14h. Os proprietários 
devem comparecer munidos 
de documento com foto.

Caso o proprietário 
não possa comparecer, o re-
presentante deve levar uma 
procuração autorizando a re-
tirada pelo dono do imóvel. 

O Programa de Regu-
larização Fundiária é um dos 
compromissos da Prefeitura 

com a população da cidade. 
O objetivo desse programa é 
proporcionar às pessoas dig-
nidade e segurança jurídica, 
além de acesso aos serviços 
de água e luz, entre outros 
benefícios.

Confira a lista dos 
beneficiários no link: https://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/wp-content/uploa-
ds/2020/11/Edital_408.pdf

A Secretaria de Habi-
tação fica na Avenida Minas 
Gerais, 1.290 – Indaiá. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3885-1600.
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 Consumidores podem renegociar 
dívidas na 7ª Semana Nacional de 

Educação Financeira digital
Consumidores têm a 

chance de renegociar as dí-
vidas com instituições finan-
ceiras por meio da platafor-
ma online consumidor.gov.
br.  A ação faz parte da 7ª Se-
mana Nacional de Educação 
Financeira (ENEF), realiza-
da pela Secretaria Nacional 
do Consumidor, do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública (Senacon/MJSP). 
Este ano, devido à pandemia, 
as solicitações deverão ser 
feitas na modalidade virtual 
até o dia 29 de novembro.

O consumidor.gov.br 
atua como uma alternativa 
para a solução do problema 
diretamente com as empre-
sas cadastradas. A platafor-
ma não substitui o serviço 
prestado pelos Órgãos de 
Defesa do Consumidor, que 
permanecem à disposição 
para orientar e auxiliar o ci-
dadão em seus pedidos de 
renegociação de dívidas.

Após o registro na 

plataforma, a instituição fi-
nanceira terá o prazo de até 
10 dias para apresentar uma 
resposta. 

O devedor, por sua 
vez, terá até 20 dias para ava-
liar se o atendimento presta-
do foi satisfatório ou não. 
Durante esse prazo, a pessoa 
poderá interagir com a em-
presa para anexar documen-
tos, tirar dúvidas ou comple-
mentar sua reclamação, caso 
necessário. Os consumidores 
também terão acesso, gratui-
tamente, a materiais sobre 
educação financeira, previ-
denciária e fiscal.

Como negociar?
 Para participar, o con-

sumidor deve acessar a pla-
taforma www.consumidor.
gov.br, realizar um cadastro 
(caso ainda não o tenha), 
selecionar uma instituição 
financeira e formalizar sua 
solicitação de renegociação 
de débitos. Ao preencher a 

solicitação, é importante se-
lecionar no campo “Proble-
ma” a opção “Renegociação/
parcelamento de dívida”. 

Já no campo “Descri-
ção da Reclamação”, o con-
sumidor deve informar que 
deseja participar da ação de 
renegociação de dívidas.

Programa de Apoio ao 
Superendividado do 

Procon
O Programa de Apoio 

ao Superendividado (PAS) 
é um trabalho do Procon-
-SP para auxiliar os consu-
midores superendividados, 
orientando, educando e pro-
movendo a renegociação de 
dívidas.  

O consumidor inte-
ressado em aderir ao PAS 
deve entrar em contato com 
o Procon da Prefeitura de 
Caraguatatuba pelo telefone 
(12) 3897-8282 e agendar 
um horário de segunda a 
quinta-feira, das 9h às 14h.
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Certa noite ao entrar em minha 
sala de aula, vi num mapa-mundi, 

o nosso Brasil Chorar
O que houve, meu 

Brasil Brasileiro? 

Perguntei-lhe! E ele, 
espreguiçando-se em seu 
berço esplêndido, esparra-
mado e verdejante sobre a 
América do Sul, respondeu 
chorando, com suas lágrimas 
amazônicas: Estou sofrendo. 
Vejam o que estão fazendo 
comigo... Antes, os meus 
bosques tinham mais flores e 
meu seio mais amores. Meu 
povo era heroico e os seus 
brados, retumbantes. 

O sol da liberdade 
era mais fúlgido e brilhava 
no céu a todo instante. Onde 
anda a liberdade, onde estão 
os braços fortes? Eu era a Pá-
tria amada, idolatrada. Havia 
paz no futuro e glórias no 
passado. 

Nenhum filho meu 
fugia à luta. Eu era a terra 
adorada e dos filhos deste 
solo era a mãe gentil. 

Eu era gigante pela 
própria natureza, que hoje 
devastam e queimam, sem 
nenhum homem de coragem 
que às margens plácidas de 
algum riachinho, tenha a 
coragem de gritar mais alto 
para libertar-me desses no-
vos tiranos que ousam rou-
bar o verde louro de minha 
flâmula. 

Eu, não suportando as 
chorosas queixas do Brasil, 
fui para o jardim. Era noite 
e pude ver a imagem do Cru-

zeiro que resplandece no lá-
baro que o nosso país ostenta 
estrelado. 

Pensei... Consegui-
remos salvar esse país sem 
braços fortes? Pensei mais.... 

Quem nos devolverá 
a grandeza que a Pátria nos 
traz? 

Voltei à sala, mas 
encontrei o mapa silencioso 
e mudo, como uma criança 
dormindo em seu berço es-
plêndido.”

Autor desconhecido
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Polícia Civil identifica 
autor de assassinato em 

São Sebastião
 A Polícia Civil iden-
tificou na quarta-feira (4), o 
autor de um latrocínio que 
vitimou uma estudante de 21 
anos, no dia 6 de julho, na 
cidade de São Sebastião. O 
acusado já estava recolhido 
em uma unidade prisional há 
mais de um mês, quando foi 
encontrado e cedeu material 
genético para confronto.
 Após um intenso 
trabalho de apuração, apoio 
em oitivas de testemunhas e 
suspeitos, interceptações te-
lefônicas e outras técnicas de 
investigação, as equipes che-
garam até a identificação do 
suspeito, que foi reconhecido 
após um retrato falado elabo-
rado pelo Laboratório de Arte 
Forense do Departamento 
Estadual de Homicídios e de 
Proteção à Pessoa (DHPP). 
Ele constava nos bancos de 
dados da Polícia Civil como 
autor, entre outros, de crime 
sexual praticado em Mare-
sias. 
 A partir da conclu-
são do laudo elaborado com 
base na análise do DNA do 
suspeito, que é compatível 
com o material genético co-
letado nos objetos recolhidos 

no local do delito, foi possível 
confirmar sua participação 
no crime. O autor permanece 
preso junto à Penitenciária 
Serra Azul II e teve a prisão 
preventiva requisitada à Justi-
ça.
 O crime vitimou a 
universitária Júlia Rosenberg, 
que foi brutalmente assassi-
nada quando saiu da casa de 
veraneio da família na ma-
nhã do dia 05 de julho e foi 
fazer uma caminhada em uma 
trilha entre as praias Paúba e 
Maresias. Seu corpo foi loca-
lizado no dia seguinte, e seus 
pertences como celular, tênis 
e documentos não foram en-
contrados.

PM prende criminoso 
por roubo e tentativa de 

estupro em Caraguá
 Na manhã de domin-
go (08) a Polícia Militar foi 
acionada para atender a uma 
ocorrência no bairro Ipiranga, 
onde populares detiveram um 
indivíduo que tentou roubar 
um veículo Honda/Civic. No 
interior do carro estavam três 
adolescentes que começaram 
a gritar quando foram amea-
çadas de estupro pelo crimi-
noso, que pego de surpresa, 
abandonou o veículo e fugiu a 
pé, mas acabou detido.

 Em busca pesso-
al, os policiais encontraram 
com o indivíduo, a chave de 
um veículo GM, despertando 
a atenção da equipe, pois mi-
nutos antes, uma vítima havia 
ligado para o 190 informando 
que tinha sido roubada e que 
o criminoso havia tentado 
estuprá-la, mas que ela teria 
se jogado do veículo ainda em 
movimento. Indagado o cri-
minoso confirmou o fato e foi 
recolhido à cadeia pública. 

PM surpreende 
traficante com drogas 

em São Sebastião
 Na madrugada de 
domingo (08) uma equipe da 
Polícia Militar em patrulha-
mento pelo bairro Juquehy, na 
Costa Sul da cidade, avistou 
três indivíduos caminhando 
no acostamento da rodovia, 
que se separaram ao percebe-
rem a presença policial, sendo 
então abordados.
 Com um deles foram 
encontradas duas sacolas con-
tendo 191 eppendorfs de co-
caína (0,148g), 01 porção de 
maconha (0,12g) e R$ 60,00 
em dinheiro. Questionado, 
ele confessou que iria vender 
os entorpecentes em um forró 
existente nas proximidades do 
local.

Anvisa autoriza retomada de estudos 
clínicos com a CoronaVac

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou hoje (11) a 
retomada do estudo clínico 
da vacina CoronaVac, uma 
das que estão em fase de tes-
tes no país, conduzidos pelo 
Instituto Butantan. A agência 
disse ter recebido do Butan-
tan novas informações sobre 
o “evento adverso grave” 
(EAG) que levou a Anvisa a 
suspender os estudos na últi-
ma segunda-feira (9).

“Após avaliar os no-
vos dados apresentados pelo 
patrocinador depois da sus-
pensão do estudo, a Anvisa 
entende que tem subsídios 
suficientes para permitir a re-
tomada da vacinação e segue 
acompanhando a investigação 
do desfecho do caso para que 
seja definida a possível rela-
ção de causalidade entre o 
EAG inesperado e a vacina”, 
informou a agência por meio 
de nota.

No comunicado, a An-
visa voltou a defender a medi-
da adotada na segunda-feira, 
que levou em consideração 
os dados que eram de conhe-
cimento da agência até aquela 
data e que foram encaminha-
dos ao órgão pelo Instituto 
Butantan.

Segundo a agência, a 
decisão se baseou em procedi-
mentos previstos nos protoco-
los de Boas Práticas Clínicas 
para este tipo de pesquisa e 
teve como premissa o “prin-
cípio da precaução”, quando 
conhecimento científico não é 
capaz de afastar a possibilida-
de de dano.

Ao justificar a suspen-
são dos testes, a Anvisa disse 
que faltavam informações 
detalhadas sobre a gravidade 
e as causas do evento, assim 
como o parecer com o posi-
cionamento do Comitê Inde-
pendente de Monitoramento 

de Segurança (Data and Sa-
fety Monitoring Board, na 
sigla em inglês) e o boletim 
de ocorrência relacionado à 
provável motivação do EAG e 
que recebeu ontem (10) esses 
dados do Butantan.

Ontem, diferentes veí-
culos de comunicação noticia-
ram que o evento adverso gra-
ve foi um óbito, por suicídio, 
não tendo ligação com a vaci-
na. No entanto, em coletiva de 
imprensa ontem, o presidente 
da Anvisa, Antônio Barra Tor-
res disse que a agência não ha-
via recebido essa informação 
por canais oficiais.

“Diante do evento ad-
verso grave, o comitê inde-
pendente tem que atuar. Então 
a informação tem que vir da-
quele canal, os demais canais 
por mais que tenham informa-
ções relevantes, eles não são o 
comitê independente”, disse.

A Anvisa disse tam-
bém que, em respeito à pri-
vacidade e integridade dos 
voluntários de pesquisa, não 
está divulgando a natureza do 
EAG.

Após o anúncio da re-
tomada dos estudos, o Butan-
tan divulgou nota sobre o as-
sunto. “Isso vem ao encontro 
com o que temos afirmado que 
essa é uma das vacinas mais 
seguras que está em desen-
volvimento nesse momento. A 
Anvisa compreendeu nossos 
argumentos.  O óbito referido 
não tem relação com a vacina 
e, portanto, o estudo pode ser 
retomado.”, diz o comunica-
do. O instituto diz ainda que 
espera dar o andamento ao 
processo o mais rapidamente 
possível. “Sabemos que um 
dia com vacina faz diferença. 
Nós precisamos dessa vacina 
o quanto antes e por isso a 
nossa urgência na finalização 
desse estudo. Então agradeço 

à nossa Anvisa pela compre-
ensão e pela rapidez com que 
foi autorizada a retomada dos 
estudos clínicos”. 

Ontem, em uma co-
letiva de imprensa sobre o 
assunto, em São Paulo, o pre-
sidente do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, afirmou que o 
evento foi reportado detalha-
damente à Anvisa no último 
dia 6 e classificou a decisão 
da Anvisa como precoce. Na 
entrevista, Covas ressaltou 
que os dados foram enviados 
à Anvisa dentro dos protoco-
los determinados pela agência 
reguladora e pela Comissão 
Nacional de Ética em Pes-
quisa (Conep), com todas as 
informações exigidas para o 
esclarecimento e para evitar a 
necessidade de paralisação do 
estudo.

Segundo o Butantan, 
o voluntário teria recebido a 
dose no dia 29 de outubro, 25 
dias antes de o evento adverso 
acontecer. Covas disse ainda 
que o Butantan não sabe se o 
voluntário, que era paciente 
do Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo, 
tomou a vacina ou o placebo 
(uma substância que não apre-
senta interação ou efeito no 
organismo).

Ainda ontem, o mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou que a An-
visa prestasse informações em 
48 horas sobre os estudos e o 
estágio de aprovação das vaci-
nas contra a covid-19 no país.

Na manhã de hoje, par-
lamentares da Comissão Mis-
ta do Congresso que acompa-
nham as medidas relacionadas 
ao novo coronavírus aprova-
ram requerimento de convite 
para ouvir os representantes 
da Anvisa e do Butantan. 

Agência Brasil
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MTB 0066202

-06-

A Choperia III 
Reis, dos sócios 
e amigos Renan, 
Mateus e Gabriel, 
foi inaugurada na 

última 
sexta-feira 06/11, 
com a proposta 
de nova opção 

para o hapy hour, 
onde encontra 

porções, drinks, 
chopp e muito 
mais, em um 

ambiente bem 
descontraído. A 
Choperia III Reis 

fica na Av. 
Boulevard, 6361- 

Canto do Mar. 
Sucesso!!!  

@choperia3reis
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

12 de novembro de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Espero que em 2022 
nas eleições,
tenhamos um 
Déjà Vu USA”

 Ás vezes, é preciso finalizar um ciclo para que 
um novo melhore ou comece: não tema. Exiba seu charme! 
Nº da Sorte 10.

 Saia com a galera, sem medo de mostrar seu 
charme. Mas o amor pede cuidados: siga seus pressenti-
mentos. Nº da Sorte 21.

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

98128-7496

98128-7496

98128-7496

 A ideia de namorar será mais interessante do 
que um rolinho passageiro. Seu coração vai pedir compro-
misso. Nº da Sorte 61.

 Cuidado com atitudes precipitadas: Reflita! A 
dois, não perca a chance de aprofundar seu lance com o 
gato. Nº da Sorte 05.

 Afaste o desânimo e enfrente os desafios com 
firmeza. Na paixão, discrição e privacidade serão essenciais! 
Nº da sorte 31.

 Notícias de alguém poderá deixá-la extrema-
mente feliz. O final de semana será ideal para exibir seu 
charme e se destacar. Nº da Sorte 15.

Peixes - 20/02 à 20/03

 O final de semana será perfeito para aperfeiçoar 
o namoro. Mas um lance desgastado corre risco de não 
resistir e terminar. Nº da Sorte 32.

 Vai interagir super bem com todo mundo. Um 
carinha que você encontra sempre pode balançar seu 
coração. Nº da sorte 48.

 Não queira abraçar o mundo: calma! Bom astral 
no amor. Há chance de se reconciliar e reatar um namoro. 
Nº da Sorte 35.

 Cuidado para não investir demais nas tarefas e 
deixar seu gatinho de lado. O distanciamento pode estragar 
tudo. Nº da sorte 14.

 A semana pode ser meio lenta, então, não tente 
apressar as cosias. Grande sintonia com seu príncipe: é só 
curtir! Nº da sorte 11.

 O astral estará reprimido na área afetiva. Apro-
veite para investir nos estudos e ampliar seus horizontes. 
Nº da Sorte 46.
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O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo, Dr.
Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que CELSO LUIZ DA SILVA 
e ANGELA MARIA ARANTES DA SILVA, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
de um terreno situado no Bairro Massaguaçú no Município e Comarca de 
Caraguatatuba/SP, encontrando-se com as seguintes medidas e confronta-
ções: uma área de formato retangular com 242,48 mts2, que inicia no ponto 
A, de coordenadas N. 7.392868,522 E. 466.748,431 deste segue com a 
distância de 23,98 metros e azimute 48º09 24 confrontando com Ademir 
Rodrigues até o ponto B de coordenadas N.7.392.884,503 e E.466.766,188 
deste deflete a direita e segue com a distância de 10,12 metros e azimute 
139º00 50 confrontando com córrego Cocanha até o ponto C, de coorde-
nadas N. 7.392.876.862 e E.466.772.827 deste deflete novamente a direita 
segue com a distância de 23,96 metros e azimute 228º09 24 confrontan-
do com Rodolfo Benedito de Freitas até o ponto D de coordenadas N. 
7.392.860.881 e , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona-
dos para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Caraguatatuba, aos 30 de abril de 2020.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Para con-
ferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirCon-
ferenciaDocumento.do, informe o processo 1003127-46.2017.8.26.0126 e 
código 8A4799F.
Este documento é cópia do original, assinado digita

Apartamento lo-
cação Indaiá/2 dorms/  
1 vaga/ R$ 1.800,00/ 
CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

APTO FINANCIADO 2 
dor/ sla/ coz/ wc/ R$ 190 
mil/ px ATACADÃO/ Cel/
Zap 98187 8636

Apartamento Mas-
saguaçu 1 dorm. c/gara-
gem/ R$ 185.000,00/ cód. 
1395/ (12) 98126-8800/ 
creci 26535J
 
Casa Verde de Mar 
2 dorm/ 1 suíte/ R$ 
240.000,00 cód. 1413/ 
(12) 98126-8800/ creci 
26535J

Comunicado na praça, eu Sandro Donizetti Gomes, brasileiro, 
empreiteiro, portador da cédula de RG nº 38.666.565-5 SSP/
SP e do CPF nº 836.782.809-78, residente e domiciliado na 
Rua Ernani Azevedo do Nascimento, nº 65, Itaquanduba, Il-
habela/SP, declaro para os devidos fins que minha pasta foi 
extraviada, contendo documento de aquisição de um lote de 
terreno situado na Rua Luiz Agostinho Sampaio Garcia, bairro 
Água Branca em Ilhabela/SP com 4.104 m² de área e que 
mantenho na posse desde 2008, porém, com meu acidente 
em 21/03/2009 não pude dar andamento na legalização, no 
entanto, o protocolo de cadastro foi feito em 4/12/2008, sob 
o numero: 15729, junto a Prefeitura Municipal de Ilhabela/SP.
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PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628

ALUGO Sítio Peg-
orelli definitivo 30.000m² 
casa principal e ca-
seiro pasto e outras 
benfeitorias no asfalto/ 
R$1.000,00/  Cel/Zap 
98187 8636

Vendo Lancha 18 
pés/ Casco Cobra, Mo-
tor 90HP Yamaha/ 5 
lugares + Piloto/ Ótimo 
estado /12 99630-2040

Casa à venda Golfin-
hos/ 3 dorms (suíte), 2 
vagas./ R$ 195.000,00 
- Aceita financiamento.  
CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

A p a r t a m e n t o 
Jardim Aruan/ 2 dor-
mitórios/ garagem/ R$ 
210.000,00/ cód. 1081/ 
(12) 98126-8800/ creci 
26535J
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PROCURO TRA-
BALHO DE: JAR-
DINEIRO/ ZELA-
DOR/ SEGURANÇA ou 
PORTEIRO ligar para: 
(11)95198-3589 ou (11) 
95370-4765

TROCO ou VENDO 
chácara no Pouso Altinho, 
casa c/ 3 cômodos, coz., 
c/ fogão a lenha c/ chur-
rasqueira/ com pomar for-
mado / R$ 60mil / 99618-
5124 c/ Maria

TRAVESSÃO R$ 190 
mil sobrado 3 dor/ sala/ 
coz/ gar/ varanda/ ot. Lo-
cal/ Cel/Zap 98187 8636

Apartamento à venda 
Martim de Sá/ 3 dorms 
(suíte)/ 1 vaga coberta/  2 
varandas/ R$ 260.000,00 
/ Aceita financiamento. 
/ CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

Ofereço trabalho de 
garçom/  barmem/ coz-
inheiro recepção/ segu-
rança e decoração para 
bar restaurante ou hotéis 
e pousadas / James Mal-
cher contato WhatsApp 
12 99619-0442

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

PEGORELLI SÓ R$ 30 
mil lote 150m² px nova es-
trada/ facilito 50% entrada/ 
restante 30 x R$500,00/  
Cel/Zap 98187 8636

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553

CHÁCARA PEGORE-
LLI R$ 150 mil/ 2880m²/ 
100m da nova rodovia/ 
ot. Local/ Cel/Zap 98187 
8636

Casa à venda Poi-
ares/ 3 dorms/  3 vagas/ 
R$ 550.000,00 /Aceita 
financiamento. / CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Casa Balneário Helena 
3 dorm/ 1 suíte/ 300m² de 
terreno/ R$ 350.000,00/ 
cód. 1411/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Casa à venda Golfin-
hos/ 3 dorms (suíte), 2 
vagas./ R$ 195.000,00 
- Aceita financiamento.  
CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

Condomínio Jardim 
Gaivotas 2 dorm/ com 
garagem/R$ 220.000,00/ 
cód. 1410/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Sobrado à venda 
Sumaré/ 2 dorms/ 
edícula/ 3 vagas/ R$ 
350.000,00 / Aceita fi-
nanciamento./ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Condomínio Pon-
tal Santa Marina cód. 
1330/ 2 suítes/ 60m²/ R$ 
220.000,00/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

BCO ALTO R$ 43 mil/ 
Lote 125m²/ rua calçada/ 
creche/ escolas/ merca-
do/ Cel/Zap 98187 8636

Casa à venda Golfin-
hos/ 3 dorms (suíte), 2 
vagas./ R$ 195.000,00 
- Aceita financiamento.  
CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 
60 mil e 500metros R$30 
mil/ Tratar (12) 99118-
2295 c/José

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ 98230-0553

         Golfinho
Casa PLN 628

2 Dormitórios, (sendo 1 suítes) 
sala, cozinha, wc social

2 vaga garagem, área de serviço

195 mil

Av: Rio Branco, 1670 - Indaia - Caraguatatuba
Www.planinvestimoveis.com.br

contato@invistaemcaragua.com.br

CRECI 80169 F

USE SEU FGTS COM INTELIGÊNCIA !  CONFIRA OS IMÓVEIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA !!!
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Massaguaçu

Terreno 

500m²  

220 mil

Massaguaçu
Sobrado cond Fech. PLN 690 

2 Dormitórios(sendo 2 suíte) 
sala, cozinha, wc social

Vaga de garagem
Área de serviço, piscina 

340 mil

Cidade Jardim
Apartamento PLN 465

2 Dorms, (sendo 1 suíte), sala, cozinha
Wc social, vaga de garagem, área de serviço 

Piscina, churrasqueira, espaço kids, 
Varanda gourmet, espaço fitnes 

A partir de 

358 mil

Rio do Ouro
 Casa PLN 675

2 Dormitórios, sala, cozinha
Wc social, 2 vagas de garagem

 Área de serviço

240 mil

Jardim das Palmeiras
Casa PLN 680

2 Dormitórios( sendo 1 suíte)
sala, cozinha, wc social
2 vagas de garagem

265 mil

   (12) 3883-4840  

 Jardim das Palmeiras       
PLN 680 Casa  

 2 Dormitórios (sendo 1 suíte) 

sala, cozinha, 2 wc    
2 vagas de garagens, área de serviço  

265 mil

Massaguaçu   
Casa PLN 243

2 Dormitórios, sala, cozinha
wc social, vaga garagem

Área de serviço, 
condomínio Fechado 

240 mil

Massaguaçu
Sobrado cond fech PLN 589

2 Dormitórios, sala, cozinha 
Wc social, área de serviço

Vaga de garagem 

 195 mil 

Golfinho  
 casa PLN 687 

 2 Dormitórios, sala, cozinha 
 Wc social, área de serviço   

  3 Vagas de garagens 

260 mil
Martim de Sá  

Casa PLN 670 
2 Dormitórios, sala, cozinha
Wc social, vaga de garagem 

 Área de serviço    

250 mil

Jardim California 
Casa PLN 650 

3 dormitórios (sendo 1 suíte)
2 salas, cozinha, 3 wc social

Área de serviço, 3 vagas de garagens 

2.200,00

 Jardim Gaivota       
Casa cond. PLN 655 

 2 Dormitórios, sala 

cozinha,  wc social   

vaga de garagem, 
área de serviço

  

1.200,00

(12) 99708-5313  

Pereque Mirim
Casa PLN 425

02 Dormitórios, sala, cozinha, wc social

Área de serviço, 2 vagas de garagem

Casa individual  
Aceita Financiamento Bancário 

900,00
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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


