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Caraguatatuba registra 1.317 
pacientes que faltaram 
em consultas e 851 em 
exames pré-agendados

Ilhabela convoca professores 
aprovados em processo seletivo

Felipe Augusto anuncia 
flexibilização de atividades 

econômicas em São Sebastião

Ubatuba inicia vacinação contra 
Covid-19 de profissionais da rede 

privada de saúde e idosos
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Nobres Vereadores da Câmara 
Municipal de Caraguatatuba

A lei nº 2.222, DE 20 DE 
MARÇO DE 2015 concedeu área 
pública municipal para a construção 
de imóveis destinados a aquisição 
por funcionários públicos.

Ao ler a referida lei, fica claro, 
que o objetivo do legislador à épo-
ca, foi de destinar um bem público, 
com a intenção de que cumpra uma 
função social, beneficiando a classe 
dos funcionários públicos, os mais 
humildes e que não disponham de 
casa própria.

Já a alteração proposta nesse 
novo projeto de lei, apresentada pelo 
executivo, o ano passado, fere fron-
talmente os justos objetivos sociais 
que inicialmente fizeram com que a 
referida lei fosse aprovada em 25 de 
março de 2015.

Permitir que funcionários que 
já tenham imóvel próprio para mo-
radia, venham a adquirir uma nova 
unidade em área pública, é o mesmo 
que utilizar-se de um bem público 
para o enriquecimento de uma classe 
já privilegiada.

Mais grave é a alteração pro-
posta, permitindo que pessoas não 
pertencentes a classe dos funcioná-
rios públicos, adquiram essas unida-
des. É o mesmo que se valer de um 
bem público para favorecer a especu-
lação imobiliária. Quem vier a adqui-
rir uma dessas unidades, com certeza 

irá destiná-la a locação, explorando 
mais uma vez os menos favorecidos.

Quando o texto diz, “preferen-
cialmente a funcionários públicos”, 
fica claro a possibilidade de que 
qualquer investidor venha a adquirir 
essas unidades para sua exploração.

Preferencialmente é uma pala-
vra subjetiva e que abre margem as 
mais variadas interpretações e que 
sem a adoção de critérios explícitos 
na lei, dará margem a falcatruas.

Mais grave ainda é o fato de 
que ao divulgar as audiências públi-
cas, se cite apenas a lei inicial sem 
explicitá-la e sem informar as alte-
rações propostas. É ao meu ver uma 
forma de dar legalidade a um ato pre-
visto em lei sem esclarecer a popula-
ção, que eram os legítimos proprietá-
rios da referida área, do uso que será 
dado a ela.

Como perguntar não ofende: 
A quem interessa essas modi-

ficações?

Pelo exposto, agradeço aos 
senhores vereadores pela atenção e 
espero que cumpram seu papel de 
bem representar seus eleitores não 
aprovando a atual propositura apre-
sentada.

Atenciosamente 
Cesar Vieira Bisetto 

Luiz Carlos Dias é Professor Titular do Instituto de Química da 
Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC), 
Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da 

Força-Tarefa da UNICAMP no combate à Covid-19.

Precisamos de um clamor popular
Segundo o levantamento feito 

pela parceria do consórcio de veícu-
los de imprensa formado por G1, O 
Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, 
até o dia 08/02/2021, o Brasil aplicou 
a primeira dose das vacinas Corona-
vac (Butantan/Sinovac) e Covishield 
(Oxford/AstraZeneca/Fiocruz) em 
3.816.951 de pessoas, ou cerca de 
1,79% da população brasileira e a se-
gunda dose em 33.723 pessoas. Ou-
tros dados também podem ser aces-
sados no site “Our World in Data”.
Enquanto cidadãos e cidadãs, nós te-
mos que exigir do governo federal o 
protagonismo para garantir a univer-
salidade das campanhas de vacinação 
em massa.

Uma campanha de vacinação 
não pode durar 16 meses, tem que ser 
muito mais curta, audaciosa. O Go-

verno Federal precisa providenciar 
mais doses de vacinas e organizar 
o processo de vacinação em massa. 
Nós precisamos de um clamor popu-
lar, precisamos da população exigin-
do a compra de vacinas, pressionan-
do para uma campanha nacional de 
conscientização da população.

Israel, embora seja um país pe-
queno e tenha adotado recentemente 
algumas restrições de movimentos, já 
vacinou um terço da população com 
a vacina da Pfizer e está observando 
redução no impacto da doença e no 
total de hospitalizações por Covid-19 
na faixa etária acima dos 60 anos. 
Os cientistas israelenses atribuem a 
queda em infecções e hospitalizações 
em pessoas com mais de 60 anos à 
vacinação e não apenas às restrições 
atuais.

Conselho Regional de Medicina 
avalia positivamente Hospital de Clínicas 

de São Sebastião
O Conselho Regional 

de Medicina do Estado de 
São Paulo vistoriou o Hospi-
tal de Clínicas de São Sebas-
tião (HCSS) para apurar de-
núncias e elaborou relatório 
com avaliação positiva da 
estrutura hospitalar em São 
Sebastião. 

O CREMESP forma-
lizou relatório onde o HCSS 
conta em sua estrutura com 
usina de gases medicinais e 
cilindros de oxigênio suple-
mentares, e que não houve 
relato de falta de oxigênio. 
Há ainda cilindros de oxigê-
nio de segurança mantidos 
ao lado do paciente, caso ve-
nha a necessitar de 100% de 
fração inspirada de oxigênio. 

O relatório do Con-
selho Regional de Medici-
na também atestou os dois 
tipos de UTI’s na cidade: 
uma para pacientes com 

Síndrome Respiratória (CO-
VID-19) com 20 leitos, e ou-
tra UTI geral. 

De acordo com o 
CREMESP, tanto a esca-
la médica como as equipes 
médicas e de enfermagem 
estavam completas. Ressal-
tam ainda que os valores de 
plantão para médicos de UTI 
estão acima da média dos 
praticados nos demais hos-
pitais (R$ 1.800,00).  

O prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto 
ressaltou o cuidado em todas 
as ações de enfrentamento à 
Covid-19 e o empenho nas 
políticas públicas desenvol-
vidas na rede municipal de 
saúde. 

“Trabalhamos quase 
um ano com o mundo em 
pandemia, na disposição de 

equilibrar questões econô-
micas e de saúde, tendo a 
prioridade de zelar pelos se-
bastianenses. Continuamos 
neste embate com o único 
propósito de fazer o bem e 
defender a vida”, pontuou 
Felipe Augusto.

O Governo Munici-
pal vem investindo na me-
lhoria da qualidade dos ser-
viços prestados à população, 
incluindo o projeto de re-
forma do Hospital de Clíni-
cas, que está sendo feito por 
etapas, para melhor atender 
a comunidade. A iniciativa 
já contemplou a revitaliza-
ção de seis alas de enferma-
ria, do Centro Cirúrgico, da 
Central de Material Esteri-
lizado (CME) e da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
O HCSS também conta com 
novas instalações de cozi-
nha, refeitório e lavanderia.
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Caraguatatuba inicia ‘Operação 
Bicho-Preguiça’ e retira carros 

abandonados das ruas

A Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Mobili-
dade Urbana e Proteção 
ao Cidadão, deu início 
neste mês à ‘Operação 
Bicho-Preguiça’ que 
visa a retirada de carros 
abandonados em vias 
públicas.

Na segunda-feira 
(8) os agentes de trân-
sito fizeram a remoção 
de dois veículos, um 
Fiat Siena deixado na 
rua Pargo, no bairro Mar 
Verde II, na região norte, 
e um jipe abandonado na 
rua Amélia, na Praia das 
Palmeiras, na região sul.

Conforme a Lei 
Municipal 2442/18, 
são recolhidos veículos 
abandonados (motos, 
carros ou caminhões) 
que estejam com vidros 
quebrados, pneus mur-

chos, sem para-lamas, 
sem bancos ou todo en-
ferrujado.

Pode ser conside-
rado estado de abando-
no, o veículo que, em 
condições de trafegar, 
permaneça estacionado 
seguidamente na rua por 
mais de 15 dias, no mes-
mo local, ou aquele que 
apresente visíveis sinais 
de deterioração pela 
ação do tempo, impos-
sibilitado de se deslocar, 
estacionado na rua por 
mais de cinco dias inin-
terruptamente.

Um adesivo é co-
locado no veículo e pas-
sado os 15 dias, ele é 
recolhido. O trabalho de 
recolhimento é realizado 
pelos agentes de trânsi-
to, que constatam o es-
tado de abandono e apli-
cam as multas cabíveis, 

nos termos do Código de 
Trânsito Brasileiro.

O proprietário 
identificado é notifica-
do, via Correios, para 
a retirada do veículo, a 
contar pela data do rece-
bimento da notificação. 
Veículos com mais de 
seis meses no pátio cre-
denciado pela Prefeitura 
podem ser leiloados.

Caso o proprietário 
não seja identificado, a 
Prefeitura faz a notifica-
ção por meio de publica-
ção de um edital no Diá-
rio Oficial de Município. 
No caso de ficar consta-
tado por laudo do setor 
competente da Secretaria 
Municipal de Saúde que 
o veículo apresenta risco 
para a saúde pública, a re-
moção é imediata.

Passado o prazo da 
notificação ou do edital, 
o veículo será imediata-
mente recolhido pela Pre-
feitura ao pátio, ficando 
à disposição do seu pro-
prietário. Só será libera-
do após o pagamento das 
multas e taxas de estadia 
e guinchamento.

Denúncias podem 
ser feitas pelo telefone 
0800-778-8080 ou Cen-
tral 156.

Caraguatatuba registra 1.317 pacientes 
que faltaram em consultas e 851 em 

exames pré-agendados
O número de pes-

soas faltosas em consul-
tas e exames de baixa, 
média e, principalmen-
te, alta complexidade, 
tem preocupado a Se-
cretaria de Saúde (Se-
sau) de Caraguatatuba.

Somente no últi-
mo trimestre de 2020, a 
Central de Agendamen-
tos computou 1.317 au-
sências não justificadas 
de pacientes encami-
nhados ao Ambulatório 
Médico de Especiali-
dades (AME). Entre as 
consultas de especiali-
dades com mais faltas 
de pacientes estão der-
matologia, nutrição e 
consultas para cirurgias 
pediátricas.

O absenteísmo 
ainda é mais preocu-
pante quando se trata de 
exames no AME. Ainda 
neste mesmo período, 
foram registradas 851 
faltas. Em dezembro, 
por exemplo, foram 
ofertadas 918 vagas 
para realização de exa-
mes no AME, a Central 
marcou 1.232 exames. 
Isso ocorre quando o 
sistema libera vagas não 
utilizadas por outros 
municípios. Desse total, 
341 não compareceram 
na unidade de saúde, 
o que representa 27%. 
Exames como audiome-
tria (47%), tomografia 
(46%) e ultrassonogra-
fia (32%) foram os que 
mais registraram faltas 
de pacientes.

Em 2019, também 

no último trimestre, o 
número de faltas em 
consultas no AME che-
gou a 1.147 e as ausên-
cias em exames foram 
de 575.

Para Humberto 
Freitas, coordenador da 
Central de Regulação, 
as ausências não justifi-
cadas estão relacionadas 
à viagem, esquecimento 
e pessoas que não foram 
encontradas por ter mu-
dado de endereço ou nú-
mero e não atualizam o 
cadastro na UBS. “Ou-
tro fator que favoreceu 
o aumento de ausências 
foi a pandemia da Co-
vid-19. Muitos faltaram 
por medo da doença”.

Não ir à consulta 
médica gera diversos 
problemas, como a au-
mento da fila de espera 
e, consequentemente, as 
reclamações da demora 
do serviço.  “Essa pes-
soa que faltou irá querer 
outra consulta ou exa-
me, mas terá de fazer 
todo o processo que é o 
de ir até a unidade, so-
licitar o clínico e pedir 
o encaminhamento ao 
especialista, e assim por 
diante”, explicou o co-
ordenador.

Mas se a pessoa 
precisar faltar, o que 
ela poderá fazer é in-
formar a Unidade Bá-

sica de Saúde (UBS) de 
referência, ou a agente 
de saúde (ACS) de seu 
bairro. O ideal é que a 
ausência seja justificada 
com dois dias de antece-
dência.

Humberto afir-
mou, que “se as pessoas 
que faltam às consultas 
médicas ou exames avi-
sassem e justificassem 
a ausência, a nossa fila 
de espera desafogaria e 
diminuiria”. “Ou seja, 
existem formas de avi-
sar e prevenir as faltas, 
como manter o cadas-
trado na UBS sempre 
atualizado”. Isso tam-
bém ajuda a tranquilizar 
a Central de Agenda-
mentos, além de manter 
o fluxo e o andamento. 
Se a pessoa não puder ir 
à consulta, nessa hora o 
que vale é bom-senso.

A Central de 
Agendamentos, que 
utiliza os sistemas da 
Central de Regulamen-
tação de Ofertas e Ser-
viços de Saúde (Crooss) 
e da Diretoria Geral de 
Saúde (DRS-17), tem 
uma equipe formada 
por enfermeira, assis-
tente social e auxiliares 
administrativos que são 
responsáveis pela regu-
lamentação, triagem e 
análise de casos, classi-
ficando-os como urgên-
cia ou emergência.
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Covid-19: Caraguatatuba inicia vacinação 
domiciliar para os idosos acima de 90 anos

A primeira idosa 
a receber a vacina, nes-
sa segunda-feira, 8, foi 
Natividad Ramirez Pin-
to, moradora da Martim 
de Sá. A aplicação da 
dose foi realizada, em 
casa, por uma equipe da 
Unidade Básica de Saú-
de do Sumaré, a qual a 
paciente é referenciada. 
Essa fase da vacinação 
contempla os munícipes 
com mais de 90 anos.

Aos 95 anos, 
Natividad recebeu os 
profissionais tranqui-
lamente e disse que es-
tava de “braços abertos 
para receber a vacina”. 
“Doeu um pouquinho. 
Mas essa vacina signi-
fica ganhar a liberdade 
novamente. Que todos 
possam tomar o mais 
rápido possível”, afir-
mou.

Em seguida, foi a 
vez de Maria Aparecida 
Waack, figura histórica 
em Caraguatatuba, que 
fez parte do Conselho 
Municipal da Condição 
Feminina, Conselho 
Municipal de Saúde, 
Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa, Universi-
dade Aberta para a Ter-
ceira Idade, entre outras 
entidades com atuação 
em prol da comunidade.

Prestes a comple-
tar 95 anos na próxima 
semana, dia 14, Cida 
Waack, avaliou a im-
portância da vacinação. 
“Quanto maior a idade, 
menos o sistema imu-
nológico responde aos 
ataques de qualquer do-
ença. Por isso, é muito 
importante se vacinar, 
porque é a única manei-
ra de minimizar os efei-
tos desse vírus no orga-
nismo. Sou muito grata 
de ser uma das primei-
ras a receber a primeira 
dose”, declarou.

O prefeito Agui-
lar Junior acompanhou 
a vacinação nas duas 
senhoras. “Não vejo a 
hora de todos na faixa 
etária a partir dos 65 
anos estarem vacinados 
para que possamos ter 
um pouco mais de alívio 
para enfrentar essa pan-
demia. Enquanto isso é 
importante manter to-
das as medidas de segu-
rança como usar másca-
ra, higienizar sempre as 
mãos e distanciamento 
social”, ressaltou.

As duas idosas re-
ceberão a segunda dose 
de imunização no dia 
1º de março. De acordo 
com a coordenadora da 
Vigilância Epidemio-
lógica, Heliene Maria 
Lima dos Santos, são 
cerca de 400 idosos 
com 90 anos ou mais 
cadastrados no Progra-
ma Saúde da Família do 
município, que recebe-
rão a CoronaVac nessa 
etapa.

Essa semana tam-
bém serão vacinados os 
policiais do Corpo de 
Bombeiros e profissio-
nais da área de saúde 
que trabalham em la-
boratórios e clínicas de 
saúde particulares da 
cidade.

Até o momento 
foram vacinadas, em 
Caraguatatuba, 2.509 
pessoas. Outras 1.680 
doses já começaram a 
ser aplicadas nessa se-
mana, conforme calen-
dário de vacinação.

Poupatempo de Caraguatatuba 
volta a funcionar

A partir desta 
segunda-feira (08/02), 
as regiões que foram 
reclassificadas para a 
Fase Laranja do Plano 
São Paulo terão as uni-
dades do Poupatempo 
reabertas à população, 
entre elas, a de Cara-
guatatuba.

Os atendimentos 
são oferecidos median-
te agendamento, com 
capacidade reduzida e 
seguindo todos os pro-
tocolos sanitários de 
combate à Covid-19.

É importante 
destacar que pelos ca-
nais digitais, o Poupa-
tempo oferece mais de 
120 serviços online, 
que podem ser realiza-
dos sem sair de casa, 24 
horas por dia, sete dias 
por semana.  O acesso 

pode ser feito pelo por-
tal www.poupatempo.
sp.gov.br ou no aplicati-
vo Poupatempo Digital.

De abril a de-
zembro, cerca de 70% 
dos atendimentos ofe-
recidos pelo programa 
foram feitos pelas pla-
taformas digitais. Entre 
os serviços digitais mais 
solicitados, estão reno-
vação de CNH, pesquisa 
de pontuação, consulta 
de IPVA, Licenciamen-
to de veículos, Ates-
tado de Antecedentes 
Criminais, Carteira de 
Trabalho, entre outros, 
tudo de forma prática 

e rápida, com a mesma 
qualidade e eficiência 
que são marcas do Pou-
patempo.

Devido à redu-
ção na capacidade de 
atendimento, as unida-
des oferecem apenas 
serviços que dependem 
da presença do cidadão 
para serem concluídos, 
como primeira via do 
RG, transferência in-
terestadual e mudan-
ça na característica de 
veículo. Para agendar, 
conferir os endereços e 
horários de atendimen-
to de cada posto, basta 
acessar o portal ou o 
aplicativo do programa.

Caraguatatuba: Inscrições para novos 
conselheiros tutelares até 19 de fevereiro

Estão abertas até 
dia 19 de fevereiro, as 
inscrições para o proces-
so de escolha de novos 
Conselheiros Tutelares 
em Caraguatatuba. O ob-
jetivo é preencher três 
vagas de conselheiros tu-
telares titulares e seis va-
gas de suplentes – Gestão 
2020/2024, para atuar nas 
regiões Centro e Sul.

Interessados devem 
se inscrever diretamen-
te na sede do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA), na Avenida 
Rio Grande do Sul, 325, 
bairro Jardim Primavera, 
das 8h às 14h.

Para se candidatar 
ao cargo, é necessário ter 

21 anos; residir em Cara-
guatatuba há dois anos; ter 
Ensino Médio Completo; 
ter experiência de no mí-
nimo dois anos de traba-
lho direto com criança e 
adolescente, entre outros.

As publicações ofi-
ciais estão disponíveis na 
página www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/pmc/ser-
vicos-ao-cidadao/conse-
lhos/cmdca/ .

A função de con-
selheiro tutelar exige 
dedicação exclusiva e 
disponibilidade integral, 
portanto é incompatível 
com o exercício de outra 
função pública e/ou priva-
da, remunerada ou não.

A remuneração atu-

al é de R$ 2.568,52, com 
jornada de até 200 horas 
semanais, sendo 120 ho-
ras distribuídas em seis 
horas diárias e/ou 30 se-
manais, obrigatoriamente 
na sede do Conselho e/ou 
em desenvolvimento de 
atividades vinculadas ao 
atendimento à população, 
inclusive fora da sede.

As demais horas 
são distribuídas e executa-
das em regime de plantão 
no período noturno, finais 
de semana e feriados, con-
forme disposto em regi-
mento interno.

Outras informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3882-3504.
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Felipe Augusto anuncia flexibilização de 
atividades econômicas em São Sebastião

O prefeito de São 
Sebastião Felipe Augusto 
anunciou novas adequa-
ções da flexibilização das 
atividades econômicas no 
município, em LIVE re-
alizada na última quarta-
-feira (3). 

Desta forma, es-
tão liberadas a retomada 
dos trabalhos dos bares, 
restaurantes, adegas, ma-
rinas e garagens náuticas. 
A medida também vale 
para os trabalhadores am-
bulantes nas praias.

Essas atividades 
econômicas podem retor-
nar, mas precisam seguir 
todos os protocolos sa-
nitários e as medidas de 
limpeza. 

FLEXIBILIZAÇÃO 
ESTADUAL

A medida anun-
ciada pelo prefeito vai ao 
encontro da flexibilização 
econômica que deve ser 
anunciada também pelo 
governador João Dória, 
ainda nesta quarta-feira 
(3). Nesta semana, em 
São Sebastião, e também 
em municípios da região 
e do Vale do Paraíba, os 
prefeitos chegaram a um 
entendimento de pressio-
nar o governo estadual 
em favor da flexibiliza-
ção econômica, impedida 

pelo decreto que colocou 
os municípios na fase 
vermelha de combate à 
pandemia. 

LOJAS DE ROUPAS
Outras atividades 

comerciais como lojas de 
vestuários também já po-
dem reabrir as portas. O 
prefeito Felipe Augusto 
solicitou aos comercian-
tes do setor que mante-
nham os protocolos de 
segurança já estabeleci-
dos para evitar o contágio 
pela Covid-19. Ou seja, 
não permitam aglomera-
ção de pessoas dentro das 
lojas, disponibilizem ál-
cool em gel e só atendam 
clientes que estejam com 
máscaras.

HOSPITAL 
REGIONAL

O prefeito Felipe 
Augusto ressaltou que 

a cidade continua com 
ações de enfrentamento à 
Covid-19 e que os núme-
ros controlados e a segu-
rança biológica do muni-
cípio foram fundamentais 
para uma flexibilização e 
retomada da liberação das 
atividades econômicas.

“Estamos lutando 
para que o Governo do 
Estado ofereça de fato 
os 216 leitos disponíveis 
no Hospital Regional do 
Litoral Norte. Estamos 
acompanhando o dia a dia 
do comércio e sabemos 
das dificuldades enfren-
tadas nesta pandemia. 
Peço aos comerciantes 
que evitem aglomerações 
e sigam os protocolos de 
higienização e distan-
ciamento social. Podem 
retomar os trabalhos”, 
concluiu o prefeito de 
São Sebastião, Felipe Au-
gusto.

Serviços de zeladoria são 
realizados na Costa Norte

A Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
da Secretaria de Servi-
ços Públicos (SESEP), 
Regional Costa Norte, 
faz a zeladoria das ruas 
dos bairros Cigarras, 
Enseada, Jaraguá e Can-
to do Mar.

Nesta terça-feira, 
a Regional Costa Nor-
te realizou manutenção 
e zeladoria na Rua São 
Lucas (Jaraguá), Rua 
Nereidas (Canto do 
Mar) e Rua Paladino 
Simeão Santana (Ense-
ada).

Também foi feita 
limpeza na praia da En-
seada e do Rio Laranjal, 
no Jaraguá.

A SESEP pos-
sui sete regionais mu-
nicipais (Centro, To-
polândia, Costa Norte, 
Maresias, Boiçucanga, 
Juquehy/Barra do Una e 
Boraceia), que atendem 
todos os bairros do mu-
nicípio.

SERVIÇO
Para mais infor-

mações, entre em con-
tato pelo número (12) 
3891-2050, pelo e-mail 
sesep@saosebastiao.
sp.gov.br ou compareça 
ao endereço Rua Prefei-
to João Cupertino dos 
Santos, 249 – Centro.

Fundo Social começa arrecadação 
de alimentos, materiais de limpeza 

e fraldas geriátricas
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Ubatuba - 10 de fevereiro:  último dia 
para pagar IPTU 2021 em cota única
Moradores e pro-

prietários de imóveis em 
Ubatuba têm até quarta-
-feira, 10, para efetuar 
o pagamento do IPTU 
2021 em cota única, com 
descontos que variam de 
10% a 20%.

A data também é 
limite para o pagamento 
da primeira parcela (sem 
desconto) de um total de 
11 para aqueles que dese-
jarem dividir o pagamen-
to.

A cota única do 
IPTU também pode ser 
parcelada no cartão de 
crédito em até 12 vezes. 
São aceitos cartões das 
bandeiras Mastercard, 
Visa, Elo, Hiper, Hiper-
card, JCB e American 
Express e o pagamento 
estará sujeito às taxas de 
juros das operadoras.

O pagamento no 
cartão está disponível 
presencialmente no Posto 
de Atendimento ao Con-
tribuinte ou no Espaço 
Cidadão, mediante apre-
sentação do cartão e do-
cumento de identificação.

Quem não tiver re-
cebido o carnê impresso 
tem a opção de emiti-lo 
pela internet no portal de 
serviços da Prefeitura de 
Ubatuba. 

Outra alternativa 
é solicita-lo pelo e-mail 

email facil@ubatuba.
sp.gov.br ou pelo atendi-
mento remoto via what-
sapp pelo telefone +5512 
3834-1012. É necessário 
ter em mãos o número da 
inscrição do imóvel.

Saiba como emitir o 
carnê pela internet

Passo 1) Acessar 
a página http://prefei-
tu ra .uba tuba . sp .gov.
br/?openService=iptu

Passo 2) Clicar em 2ª 
via IPTU

Passo 3) Na tela de 
Login, você tem as se-
guintes opções:

 3a) Caso já tenha ca-
dastro:

– Inserir dados de lo-
gin (CPF e senha) e clicar 
em “Entrar”.

– Ao abrir a janela de 
solicitação da segunda 
via, digite o número da 
inscrição do imóvel e cli-
que em pesquisar.

– Aparecerá a tela com 
as opções para imprimir 
as parcelas ou Cota única. 
Clique do lado direito na 
opção desejada e, em se-
guida, clique em Emitir 
para imprimir a guia ou 
salvá-la em PDF.

3b) Caso não tenha ca-
dastro:

– Clique em “Não pos-
suo cadastro”

– Você será redirecio-
nado para a tela de cadas-

tro de usuários. Preencha 
todos os dados e escolha 
uma senha. Em seguida, 
clique em “Salvar”.

– Você será redirecio-
nado para a mesma tela 
inicial do portal de ser-
viços. Clique então em 
2ª via do IPTU e siga as 
orientações do item 3a

 3c) Caso tenha cadas-
tro, mas tenha esquecido 
a senha:

– Clique em “Esqueci 
a senha”

– Na tela seguinte, co-
loque o CPF e email

– Acesse o email in-
serido e clique no link 
recebido para gerar nova 
senha

–  Crie a nova senha, 
confirme e clique em 
“Salvar”

– Depois, siga os mes-
mos passos 1, 2 e 3a

 Atendimento ao 
munícipe

Presencialmente, o 
atendimento acontece no 
Fácil – Setor de Atendi-
mento ao Munícipe – que 
fica na rua Dona Maria 
Alves, 865, no Centro, e 
também no Espaço Ci-
dadão, localizado na rua 
Oscar Rossin, 10, na Ma-
randuba. O atendimento 
ao público é feito das 9h 
às 16 horas.

Ubatuba inicia vacinação contra 
Covid-19 de profissionais da rede 

privada de saúde e idosos
A secretaria de 

Saúde de Ubatuba in-
forma que teve início 
nesta segunda-feira, 8, 
a vacinação contra Co-
vid-19 para trabalhado-
res da rede privada de 
saúde, bem como para 
idosos acima de 90 
anos.

A imunização de 
trabalhadores da rede 
privada de saúde é fei-
ta em parceria com a 
Escola Técnica de En-
fermagem, que fica na 
rua Cunhambebe, 468 
- Centro. Até 12 de fe-
vereiro, os trabalhado-
res desse setor devem 
comparecer nesse en-
dereço no horário das 
9 às 13 horas, munidos 
de holerite atual e do-
cumento comprobató-
rio da função exercida 
na rede de saúde priva-
da.

Já no caso de ido-
sos acima de 90 anos, 
a vacinação é feita em 
domicílio. As equipes 
de Estratégia de Saúde 
da Família entram em 
contato com cada pa-
ciente da área de refe-
rência para agendar o 
melhor dia para a imu-
nização.

Para aqueles que 
não possuam cadastro 
ou que estejam com 
seus dados desatuali-
zados, entre em con-
tato com a unidade de 
saúde mais próxima de 
sua casa ou realize o 
cadastro previamente 
no portal: https://portal.
vacinaja.sp.gov.br/

A vacinação para 
as pessoas com 75 anos 
ou mais está prevista 
para começar dia 15 
de fevereiro. Já para as 
demais faixas etárias 
e grupos prioritários, 
é preciso aguardar. 
Quando novas doses 
estiverem disponíveis, 
a Prefeitura de Ubatuba 
divulgará amplamente 
em seus canais oficiais.

Doses recebidas
Até o dia 4 de 

fevereiro, Ubatuba já 
havia recebido um to-

tal de 2.795 primeiras 
doses da vacina contra 
a Covid-19, das quais 
640 da Astrazeneca/
Fiocruz e 2.155 da Co-
ronavac/Butantan.

A aplicação da 
segunda dose para os 
que já tomaram a pri-
meira dose começa a 
partir do dia 12 de fe-
vereiro. Confira o ca-
lendário detalhado em: 
https://www.ubatuba.
sp.gov.br/download/
sms /v ig i l anc i a / co -
vid-19/Programa_vaci-
nacao_Ubatuba.pdf

Os dados de va-
cinação são publica-
dos diariamente nos 
boletins da Covid-19, 
disponíveis no portal 
https://www.ubatuba.
sp.gov.br/covid-19/ Até 
o dia 7 de fevereiro, já 
haviam sido vacinadas 
1.158 pessoas no muni-
cípio.



08 de novembro de 2018 - 04 - - 07 - 10 de fevereiro de 2021Noroeste News

CARAGUATATUBA
Atualizado em : 13:00 10/02/2021



08 de novembro de 2018 - 04 - - 08 - 10 de fevereiro de 2021Noroeste News

Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

Dois criminosos são 
presos em flagrante por 
furto em Caraguatatuba

 Na madrugada de 
segunda-feira (08), a Polícia 
Militar foi acionada para aten-
der uma ocorrência de furto no 
bairro Jardim Primavera. 
 Chegando ao local a 
vítima informou que dois indi-
víduos estranhos entraram em 
sua casa e subtraíram vários 
materiais. Com base nas in-
formações, os policiais deram 
início às buscas conseguindo 
localizar os bandidos ainda 
com os objetos furtados. Am-
bos foram recolhidos à cadeia 
pública.

Procurado da Justiça é 
preso em Ubatuba

 Na noite de quinta-
-feira (04), a Polícia Militar 
foi acionada para atender uma 
ocorrência de desinteligência 
no bairro Itamambuca. 
 No local ao pesqui-
sar os documentos dos envol-
vidos, foi constatado que exis-
tia um mandado de prisão em 
nome de um dos implicados, 
tendo sido o mesmo recolhido 
à cadeia pública.

Foragido é capturado 
pela PM em Caraguá

 Na noite de domin-
go (07), a Polícia Militar foi 
acionada para atender uma 

ocorrência de desinteligência 
no bairro Massaguaçu. 
 Chegando ao local 
os policiais foram recebidos 
por um indivíduo que apresen-
tou documentos falsos, e ao 
ser questionado sobre sua ver-
dadeira identidade, confessou 
ter mentido, por estar foragido 
da justiça no estado do Espíri-
to Santo. O criminoso foi reco-
lhido à cadeia pública, perma-
necendo em poder da justiça.

PM prende homem que 
tentou matar 

ex-companheira em 
Caraguatatuba

 Na noite de quarta-
-feira (03), uma equipe da 
Polícia Militar atendeu uma 
vítima de tentativa de homi-
cídio no bairro Travessão, que 
mesmo muito ferida na região 
da cabeça, conseguiu explicar 
e dar características do autor 
dos ferimentos, seu ex-compa-
nheiro e pai de seu filho. 
 Em poder das carac-
terísticas do autor, os policiais 
deram início ao patrulhamen-
to, e no bairro Barranco Alto 
identificaram o criminoso que 
tentou resistir à abordagem, 
mas foi contido e acabou por 
confessar que havia atentado 
contra a vida da ex-compa-
nheira. O criminoso foi preso 
em flagrante, permanecendo à 
disposição da justiça.

PM prende em flagrante 
indivíduo com arma de 
fogo em Caraguatatuba

 Na noite de terça-
-feira (02), a Polícia Militar 
foi acionada via COPOM para 
atendimento a uma ocorrência 
de disparo de arma de fogo no 
interior de uma residência no 
bairro Massaguaçú. 
 No local, os policiais 
foram informados de que o 
maior de idade, após desenten-
dimento com o pai, realizou 
vários disparos de arma de 
fogo. 
 Após 02h30 de ne-
gociação com o criminoso, 
ele se rendeu. Foi dada voz de 
prisão em flagrante delito ao 
indivíduo que permaneceu à 
disposição da justiça.

PM prende três indivíduos 
procurados pela justiça

 Na segunda-feira 
(25), equipes da Polícia Militar 
localizaram e prenderam três 
indivíduos que estavam fora-
gidos da justiça. O primeiro foi 
em Ilhabela, próximo a balsa 
por volta das 22h30m. 
 Os outros dois foram 
capturados em São Sebastião, 
um no bairro Canto do Mar por 
volta das 21h e outro no bairro 
Barra do Sahy (Costa Sul), por 
volta das 21h20m. Todos os 
criminosos foram presos e en-
caminhados à cadeia pública. 

Ilhabela divulga resultados da 
Avaliação de Densidade Larvária

A Prefeitura de 
Ilhabela realizou entre 
os dias 18 e 29 de janei-
ro, a primeira Avaliação 
de Densidade Larvária 
(ADL) do ano.

Ao todo, de acor-
do com os dados da 
Sisaweb, 856 imóveis 
foram visitados, uma 
média de 71 por dia para 
realização do estudo, 
que teve como resultado 
o Índice de Breteau (IB) 
de 3,4.

Ainda segundo 
dados divulgados, o Ín-
dice de Infestação Pre-
dial (IIP) por imóvel em 
Ilhabela foi de 3.0 e os 

bairros com maior nú-
mero de larvas do mos-
quito Aedes aegypti fo-
ram Barra Velha, Água 
Branca, Reino, Itagua-
çu, Armação e Bexiga.

Os números em 
Ilhabela são considera-
dos de alerta e o levan-
tamento será utilizado 
para desenvolvimento 

de ações para combate 
às arboviroses.

A Secretaria de 
Saúde, por meio do 
Controle de Vetores 
vem realizando arras-
tões, mutirões de lim-
peza aos sábados, além 
de orientações com car-
ro de som que são feitas 
diariamente de Norte a 
Sul do arquipélago.

Ilhabela convoca professores 
aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de 
Ilhabela divulgou os 
editais de convocação 
dos processos seletivos 
nº 4/2019 e nº 1/2020, 
para a contratação de 
professores.

Em razão das res-
trições decorrentes da 
pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19), 
os exames médico e 
psicológico serão agen-
dados com observância 
das normas sanitárias 
e terão início no dia 10 
de fevereiro (quarta-

-feira). No local do exa-
me é obrigatório o uso 
de máscara de proteção 
para todos os candida-
tos.

Os convocados 
deverão enviar para o 
e-mail: gestaopessoas.
educacao@gmail.com a 
documentação necessá-
ria. Os documentos de-
vem ser digitalizados e 
encaminhados de forma 
legível no formato PDF 
ou JPG, o prazo para en-
vio dos documentos ter-
mina no dia 10/2/2021 

às 17h.

A validação da 
documentação e o agen-
damento dos exames 
serão respondidos pelo 
e-mail do candidato, 
desta forma é de res-
ponsabilidade exclusiva 
do candidato o envio no 
prazo previsto e forma 
exigível no Edital.

Para mais infor-
mações acesse os edi-
tais de convocação: 
https://bit.ly/3tEQs0p e 
https://bit.ly/3tDPa5Q.
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Mamãe Priscila e Papai 
Marcelo prepararam uma festa 
maravilhosa com o tema Circo 
para comemorar o aniversário 

da filha Maria Eduarda. O 
evento aconteceu no Espaço 

Cerejinha. Felicidades!!!
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

10 de fevereiro de 2021

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Não há mal nenhum quando 
o 13 cai na sexta-feira, a 
desgraça é quando o 17 

cai nas urnas”
Provérbio Chinês 98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Reclamações vão irritar você. Evite tomar 
qualquer atitude se estiver em dúvida. Busque privacidade 
a dois. Nº da Sorte 11.

 Embora seu coração queira segurança, as 
estrelas avisam que um namoro complicado pode não 
resistir. Nº da Sorte 30.

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

 Tudo fluirá bem, só não subestime seus rivais. 
No campo afetivo, combine ousadia e sensibilidade na dose 
certa. Nº da Sorte 35.

 Você saberá escolher as palavras certas para 
tocar e convencer as pessoas. É tempo de reavisar a paixão! 
Nº da Sorte 20.

 A autoconfiança vai ajudá-la a encarar qualquer 
desafio. No amor, saiba ouvir a opinião e as vontades do 
gato! Nº da Sorte 04.

 A semana pode ser meio tumultuada, cheia de 
tarefas. Defina prioridades. Há perigo de conflitos no final 
de semana: tenha cautela! Nº da Sorte 45.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Cuidado com intrigas e mal-entendidos. Não 
faltará inspiração no romance, mas seja realista e evite 
ilusões, ok? Nº da Sorte 03.

 Não deixe que abusem da sua boa fé: não seja 
ingênua! No amor, entusiasmo e cumplicidade estarão em 
alta. Nº da Sorte 02.

 Evite deixar coisas mal resolvidas. No campo 
sentimental, um pouquinho de privacidade vai lhe fazer bem. 
Nº da Sorte 81.

 Contará com boa disposição para mudar 
hábitos e repaginar seu visual. No namoro, valorize a 
estabilidade. Nº da Sorte 11.

 Há sinal de forte tensão astral neste final de 
semana. Não deixe que disputas bobas estraguem o clima 
na paixão, ok? Nº da Sorte 15.

 A paixão estará no auge e o romance vai fluir 
super bem, seja um namoro sério ou um lance recente. É 
só curtir! Nº da Sorte 10.
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VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 
60 mil e 500metros R$30 
mil/ Tratar (12) 99118-
2295 c/José

VD Cód: PLN 616 
Jardim Gaivotas/ Ter-
reno 14 X 35/ Área total 
490m²/ R$ 140 mil/ creci 
80169-F/ 3883-4840

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004825-19.2019.8.26.0126 
 
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a), Ayr-
ton Vidolin Marques Júnior na forma da Lei, etc. 
 
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, even-
tuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores. 
Que Pacs-fom Empreendimentos Ltda. Alexandre Ricardo 
Fachini Pinto e Antonio José Fachini Pinto ajuizaram ação 
de USUCAMPIÃO, visando dois lotes de terreno sob os nº 5 
e 6 da Quadra 25 do bairro Sumaré, localizado na Avenida 
Castelo Branco, nº 614, Inscrição Municipal nº 02.040.008, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estado em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos su-
pramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestado 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 cidades de Caraguatatuba ao 07 de outubro de 2020. 

(SEMI MOBILI-
ADO) Martim de Sá 
Apto. 2 dorms. uma 
suíte/ 1 vaga gar/ duas 
sacadas e bem arejado/ 
ac. financ. bancário/ 72 
m²/ rua tranquila/ su-
permercado/ farmácia/ 
ótima localiz/ perto de 
tudo que você precisa/ 
R$ 265.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

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

CA0495 Jardim 
Gaivotas Casa em Con-
domínio/ 2 dor/ sala/ coz/ 
banh/ área gourmet/ 1 
vaga/ móveis planejados/ 
R$ 219.900,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Casa a venda  Massa-
guaçu 2 dorm. s/ 1 suíte/ 1 
banh. social/ sala/ coz/ e 
lavand/ constr. 60m²/ ter-
reno 118,75m² (4,75x25) 
R$210.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO
CENTRO AUTOMOTIVO B P LTDA, CNPJ 
08.883.186/0001-86, COM SEDE SOCIAL EM 
Caraguatatuba-SP, na Avenida José Herculano, 
5437, Porto Novo, CEP.: 11.667-000, comunica 
o extravio da Impressora Fiscal (ECF) Marca 
Bematech, modelo MP-2100 TH FI, conforme 
Boletim de Ocorrência 93078/20213078/2021 
do dia 15/01/2021.
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Vendo Lancha 18 pés/ 
Casco Cobra, Motor 
90HP Yamaha/ 5 lugares 
+ Piloto/ Ótimo estado /12 
99630-2040

VD Cód: PLN 679 Praia 
das Palmeiras / 1 dorm/ 
sala/ coz/ wc/ área serv/ 
1 vaga gar/ R$ 160 mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

LOCAÇÃO Cód: PLN 
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 
salas/ coz/ área serv/ 2 
vagas garagem/ creci 
80169-F/ R$ 1.500,00/ 
3883-4840

BCO ALTO R$ 40 mil/ 
Lote 125m²/ rua calçada/ 
creche/ escolas/ merca-
do/ Cel/Zap 98187 8636

VD Cód: PLN 604 Por-
to Novo 3 dorm/ 2 salas/ 
coz/ área serv/ vaga gar/ 
R$ 450 Mil/ creci 80169-
F/ 3883-4840

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

VD Cód: PLN 678 Pontal 
Santa Marina/ 3 dorm (s/ 3 
suítes) sala/ coz. americana/ 
área serv/ 4 vagas gar/ creci 
80169-F/ R$ 350 Mil/ 3883-
4840

VD Cód: PLN 693 Casa 
Massaguaçu 2 dorm. (s/ 1 
suíte)/ sala/ coz/ wc social/ 
área serv/
vaga gar/ creci 80169-F/ R$ 
195 Mil/ 3883-4840

JD TARUMÃ R$100mil/ 
casa NOVA 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar/ Cel/Zap 98187 
8636

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

Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

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

VD Cód: PLN 662 En-
seada São Sebastião 3 
dorm/ sala de jantar/ sala 
de estar/ coz/ área de serv/ 
4 vagas gar/ R$ 290 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

Casa Martim de Sá 
3 dorms/ garagem p/5 
carros/ próx. à praia/ 
R$ 420.000,00/ cod 
1408/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Casa VD Golfinhos 
3 dorms (suíte) 2 va-
gas/ R$ 195.000,00/ 
ac. financ/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Apartamento Jardim 
Aruan 2 dorms/ gara-
gem/ R$ 210.000/ có-
digo 1081/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

C o n d o m í n i o - 2 
dorms/ Massaguaçu/ 
190.000/ cod1360/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

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

LOCAÇÃO Cód: PLN 
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 
salas/ coz/ área serv/ 2 
vagas gar/ R$ 1.500,00/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

Casa Verde Mar 
2 dorms/ uma suíte/ 
R$ 240.000/ código 
1413/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Chácara no Rio Claro 
com casa 1Q/ varanda 
grande com churr/fogão 
a lenha/ terreno 15x200/ 
R$ 180 mil/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

ALUGO Sítio Pegorelli 
definitivo 30.000m² casa 
principal e caseiro pasto 
e outras benfeitorias 
no asfalto/ R$1.000,00/  
Cel/Zap 98187 8636

LOCAÇÃO Cód: PLN 
643 Pontal de Santa 
Marina dorm/ sala/ 
coz/ área serv/ 2 vagas 
gar/ R$ 1.200,00/ creci 
80169-F/ 3883-4840

VD Cód: PLN 693 
Casa no Massaguaçu 
2 dorm. (s/1 suíte) sala/ 
coz/ wc social/ área serv/
vaga gar/ R$ 195 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

VD Cód: PLN  323 
Poiares 2 dorm. (sendo 
2 suítes) 3 salas/ coz/ 
2 wc social/ churrasq/ 
e piscina/ área serv/ 3 
vagas gar/ R$ 380 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

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

Condomínio no Pon-
tal Santa Marina/ 2 suites/ 
2 vagas garagem/ código 
1330/ R$ 200.000,00/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

Sala locação/ venda 
no Centro R$ 130.000 
ou 1.100 p/ aluguel/ có-
digo 1372/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Apartamento Mas-
saguaçu 1 dorm/ com 
garagem/  R$ 185.000/ 
código 1395/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

VD Cód: PLN 678/ 
Pontal Santa Marina 3 
dorm (s/3 suítes) sala/ 
cozinha amer/ área serv/ 
4 vagas gar/ R$ 350 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

AP0461  MARTIM DE 
SÁ Apto 1 dorm. c/pi-
scina e varanda gourmet 
/ R$ 190.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

PEGORELLI SÓ 
R$ 30 mil lote 150m² 
px nova estrada/ fa-
cilito 50% entrada/ res-
tante 30 x R$500,00/  
Cel/Zap 98187 8636

Aluga kitnet no Bar-
ranco Alto  R$730,00 reais 
/ mobiliado para uma pes-
soa ou casal s/ crianças 
e animais. C/ água/Luz e 
IPTU e SKY incluso/ Tr. 
12  992057829 c/Marli
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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

Litoral Mangueiras

Av. Rio Branco, 773 - Indaiá - Caraguatatuba
e-mail: litoralmangueiras@bol.com.br

Fone/Fax: (12) 3887-7107 / 3887-8019
Cel.: (12) 9763-1976

correias industriais, mangueiras,
abraçadeiras,  equipamentos de segurança

e acessórios

Tel: (12) 3882-1044Tel: (12) 3882-1044

Av. Aldino Schiavi,500 - Martin de Sá - CaraguáAv. Aldino Schiavi,500 - Martin de Sá - Caraguá

facebook
kiskonofremartimdesa@gmail.com

facebook
kiskonofremartimdesa@gmail.com

GUAXINIM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cloro ......................
Desinfetante ..........
Detergente ............
Soda ......................
Limpa Metais .........
Amaciante .............
Sabão líquido ........
Água Sanitária ......

  4,00/L
  2,00/L
  2,00/L
13,00/L
  7,00/L
  3,50/L
  4,00/L
  2,00/L

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

 99617-2188 /     3884-1795(12)  (12) 

E muito mais!
Aceitamos Cartões de

Crédito e Débito

 
Disk Entrega

Rações
Medicamentos
Produtos Agropecuários
Adubos
Sementes
Materiais de Pesca

Av. José da Costa Pinheiro Jr., 1918 - Jaraguá - Caraguá

  3887-5353

  3887-7503

98231-6262

T
T
T
T
T
T

Av. José Herculano, 6435 - Porto Novo - Caraguá

Encomendas 

Salgados da
Rosinha

(12) 99195-5862 

K ia amp

Av. Rio Branco, 785 - Indaiá - Caraguá

Almoço:
Prato Feito
Comercial
Marmitex

Nas quintas, sextas,
sábados e domingos

a partir das 19h
Pastéis 

doces e salgados

Todo dia é dia de comer bem!
(12) 3887 2862 (12) 98853 7508


