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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

O Petróleo é nosso?????
Um economista me disse certa 

vez: “Só existem duas coisas que dão 
lucro certo. “Uma empresa de petró-
leo bem administrada e uma empresa 
de petróleo mau administrada.”

Recebi essa semana o seguinte 
texto que merece reflexão.

“PETROBRAS tem como 
maior acionista a União, com 64,21% 
de suas ações. Os minoritários detêm 
35,79% das ações, destes 2/3 são es-
trangeiros, que detêm portanto menos 
de 24% do capital, MAS SÃO ELES 
QUE MANDAM NA PETROBRAS. 

O atual presidente e todo Con-
selho de Administração são represen-
tantes do “mercado” de Nova York e 
não do interesse nacional representa-
do pela União, maior acionista.

É uma anomalia única. Das 20 
maiores petroleiras do mundo, 13 são 
estatais e com exceção da Petrobras, 
NENHUMA é controlada por acio-
nistas minoritários, muito menos es-
trangeiros. 

Nenhuma está voltada para o 
que pensa o “mercado de ações”, a 
PETROBRAS NUNCA PRECISOU 
DO CAPITAL DO MERCADO, 
sempre se auto financiou. O “mer-
cado” em nada ajudou a construção 
da Petrobras, nunca deram um dólar 
para a expansão da companhia.

Eles compraram ações velhas, 
nunca foram parceiros do futuro da 
empresa, entraram sem necessidade, 
apenas para fazer bonito em Nova 
York – dois idiotas do Brasil baten-
do o martelo e posando para fotos 
-, isso causou MEGA PREJUÍZOS 
à empresa colocada sob jurisdição 
americana.

As estatais de petróleo que hoje 
são as maiores do mundo, passando 

longe as Exxon, Chevron, Shell, Oci-
dental, BP, TODAS têm como estra-
tégia o INTERESSE NACIONAL, e 
não de acionistas estrangeiros.

Quem cometeu a insensatez de 
abrir o capital da Petrobras na Bolsa 
de Nova York foi o Governo FHC, 
foi seu maior erro, uma traição aos 
interesses do povo brasileiro. 

Colocou na presidência da Pe-
trobras um banqueiro de investimen-
tos, presidente no Brasil do banco 
americano Morgan Stanley, Francis-
co Gros, que não entendia nada de 
petróleo, como também não entende 
o atual presidente, Roberto Castello 
Branco, igualmente banqueiro de in-
vestimentos. 

Tanto Gros como Castello 
Branco têm um só objetivo: vender 
a Petrobras e o comprador obvio, na-
tural, será o capital estrangeiro, para 
alegria deles, entreguistas natos, bra-
sileiros por acidente.

Por que existe a PETRO-
BRAS? Foi criada em 1953 para ga-
rantir autossuficiência em combustí-
veis ao Brasil, não foi criada COMO 
NEGÓCIO DE BOLSA.

O objetivo da Petrobras não é 
e nunca foi dar alegria a acionistas 
estrangeiros, é atender ao suprimen-
to de combustíveis ao País a preços 
razoáveis e não condicionados à es-
peculação do mercado “spot” de pe-
tróleo, cotado em Londres e Rotter-
dam. Isso é para o País que NÃO tem 
petróleo em casa.

Se o Brasil produz 2,8 milhões 
de barris por dia, suficientes para 
85% de seu consumo, POR QUE O 
PREÇO AQUI TEM QUE SE BA-
SEAR NO MERCADO INTERNA-
CIONAL? 

Há uma razão. Porque essa é 
uma exigência dos acionistas mino-
ritários estrangeiros. Mas por que o 
Governo do Brasil tem que ser escra-
vo desses acionistas? 

Porque essa é a visão dos ad-
ministradores “de mercado” que es-
tão no comando da Petrobras desde 
Pedro Parente, um executivo desas-
tre, péssimo, herói fake, desses que 
o mercado inventa, como inventaram 
o CEO da Vale que encheu um cemi-
tério.

Parente, com sua política de 
preços PARA ATENDER OS ACIO-
NISTAS DE NOVA YORK, foi causa 
de uma greve de caminhoneiros que 
causou uma perda de 1,1% do PIB de 
2018.

Só um completo idiota poderia 
aumentar o preço do diesel QUINZE 
VEZES em um mês, achando que 
isso não causaria reação dos cami-
nhoneiros, uma cegueira inadmissí-
vel em um executivo que precisa es-
tar antenado com seus clientes antes 
de mais nada.

Que se danem os acionistas mi-
noritários, quando eles compraram 
ações SABIAM QUE A PETRO-
BRAS ERA UMA ESTATAL e com 
o objetivo de atender à população 
brasileira. NINGUÉM OS ENGA-
NOU, compraram as ações no risco 
de a PETROBRAS ser uma estatal 
com objetivos nacionais.

A Petrobras NÃO É UMA 
EMPRESA DE MERCADO, é uma 
empresa ESTRATÉGICA DE INTE-
RESSE NACIONAL.

Operadores de mercado ligados 
à Bolsa de Nova York estão loucos 
para vender a Petrobras a qualquer 
preço. Aliás, já venderam os melho-
res pedaços, sem nenhum controle, 
nem leilão, ninguém sabe com que 
critérios venderam, é uma festa de 
fim de feira, tudo sem NENHUMA 
TRANSPARÊNCIA.

A Petrobras desde o governo 
FHC, outro criminoso, não se subme-
te à Lei das Licitações, pode vender 
por 10 dólares o que vale 10 milhões.

AS ESTATAIS DE PETRÓLEO

Elas são hoje dominantes no 
mercado mundial de petróleo, são 13 
entre as 20 maiores, e estão se expan-
dindo. A Pemex vai dobrar de tama-
nho em 4 anos, as quatro chinesas, 
lideradas pela SINOPEC estão em 
grande crescimento, por que a Petro-
bras tem que ser privatizada, na con-
tramão da tendência mundial?

As estatais de petróleo hoje 
controlam 91% das reservas, são as 
rainhas do mercado, todas as priva-
das juntas têm apenas 9% das reser-
vas.

A Petrobras foi demonizada 
como estatal, apedrejada e desmora-
lizada para ser vendida na bacia das 
almas e o atual presidente esta lá com 
esse objetivo declarado. É um pri-
vatista fanático, para ele a Bolsa de 
Nova York é muito mais importante 
que o Brasil.

Mas NENHUMA OUTRA ES-
TATAL DE PETRÓLEO DO MUN-
DO ESTÁ A VENDA, só a Petro-
bras, a segunda mais antiga estatal de 
petróleo, depois da PEMEX, hoje em 
plena expansão.

 
A Petrobras não foi fundada 

para ser empresa de especuladores, 
ela foi criada com grande esforço e 
se expandiu especialmente no Regi-
me Militar de 63 como EMPRESA 
ESTRATÉGICA DE INTERESSE 
NACIONAL. 

É uma traição INOMINÁVEL 
aos seus grandes presidentes entre-
gar a direção da Petrobras à “turma 
do mercado” para fazer o que quiser 
com a empresa, vendê-la em peda-
ços, triplicar o preço do diesel, doar 
o Pre-Sal, é um banquete de piratas.
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Nota da Associação de Engenheiros da Petrobras sobre a 
demissão de Roberto Castello Branco da presidência da estatal

O presidente Jair Bolsonaro demi-
tiu Castello Branco por meio de ofício do 
Ministério de Minas e Energia (MME), 
solicitando providências a fim de convo-
car Assembleia Geral Extraordinária, com 
o objetivo de promover a sua substituição 
por Joaquim Silva e Luna.

A gestão de Castello Branco foi 
marcada pela manutenção da política de 
preços paritários de importação (PPI), 
pela redução dos investimentos e privati-
zação acelerada de ativos rentáveis e es-
tratégicos, com a consequente desintegra-
ção vertical e nacional da Petrobrás, a fim 
de maximizar pagamentos de dividendos 
no curto prazo e pavimentar o caminho 
para a realização de seu declarado sonho 
de privatizar a Petrobrás que é a maior 
companhia brasileira.

Política de Preços Paritários 
de Importação (PPI)

Produzimos petróleo, refinamos e 
produzimos combustíveis no Brasil, mas 
a direção da Petrobrás, desde 2016, decide 
adotar preços proporcionais aos da impor-
tação para os combustíveis produzidos nas 
suas refinarias.

Com preços altos em relação ao 
custo de importação, o diesel da Petrobrás 
fica encalhado nas suas refinarias e parte 
do mercado brasileiro é transferido para 
os importadores. A ociosidade das refi-
narias brasileiras aumenta, há redução do 
processamento de petróleo e da produção 
de combustíveis no Brasil. Aumenta a ex-
portação de petróleo cru.

Combustíveis produzidos nos EUA 
são trazidos ao Brasil por multinacionais 
estrangeiras da logística e distribuídos pe-
los concorrentes da Petrobrás.

A Petrobrás perde com redução da 
sua participação no mercado. O consumi-
dor paga mais caro, desnecessariamente, 
com o alinhamento aos preços internacio-
nais do petróleo e à cotação do câmbio.

Ganham as refinarias dos EUA, as 
multinacionais da logística e as distribui-
doras privadas. Também são beneficiados 
os produtores e importadores de etanol, 
com a gasolina relativamente mais cara 
que perde mercado.

Cabe registrar que apesar do preço 

do diesel nas refinarias representar cerca 
de 54% do preço final ao consumidor, im-
postos são proporcionais e quando o preço 
varia na refinaria também varia nos pos-
tos. Quando se eleva o preço na refinaria, 
o reajuste ao consumidor é mais rápido do 
que quando se reduz.

Castello Branco, enquanto presi-
dente da Petrobras, disse que a solução é a 
privatização de oito, entre as treze, refina-
rias da Petrobrás que representam 50% de 
sua capacidade de refino.

Castello Branco afirmou “Vender 
refinarias não é só bom para a Petrobrás. 
Nós vamos deixar de ser o endereço onde 
as pessoas batem na porta para reclamar 
de preço da gasolina, diesel” e acrescen-
tou “Eu não quero mais ouvir essa expres-
são, ‘Ah, a política de preços’.

Então, estamos assim, com preços 
mais altos que os custos de importação, 
apesar de se produzir e refinar no Brasil. 
Pretendem privatizar e desnacionalizar 
metade do parque de refino brasileiro 
para assim não se falar mais de política de 
preços dos combustíveis. Se o brasileiro 
quiser reclamar do preço do diesel, ou da 
gasolina, vai ter que procurar o Papa Fran-
cisco. Tudo resolvido? Claro que não.

Somente a Petrobrás consegue su-
prir o mercado doméstico de derivados 
com preços abaixo do custo de importa-
ção e, ainda assim, obter resultados com-
patíveis com a indústria internacional e 
sustentar elevados investimentos que con-
tribuem para o desenvolvimento nacional.

No entanto, a política de preços dos 
combustíveis e a privatização das refina-
rias pode impedir que a Petrobrás exerça 
seu potencial competitivo para se forta-
lecer e impulsionar a economia nacional 
com seu abastecimento aos menores cus-
tos possíveis.

Redução dos Investimentos

A previsão de investimentos apre-
sentada pela gestão Castello Branco no 
Plano Estratégico 2021-2025 foi de US$ 
55 bilhões, média anual de US$ 11 bi-
lhões.

Entre 1965 e 2018, a média anual 
de investimentos superou os US$ 20 bi-
lhões, em valores atualizados. Entre 2007 

e 2014, os investimentos superaram US$ 
45 bilhões por ano.

A redução dos investimentos obje-
tiva tão somente a maior geração de fluxo 
de caixa livre, que é resultado da geração 
de caixa descontada dos investimentos. 
Com maior geração de caixa livre e com 
as privatizações se objetivava maximizar 
o pagamento de dividendos para os acio-
nistas no curto prazo, em detrimento do 
crescimento e do futuro da Petrobrás.

Privatização e Desintegração 
da Petrobrás

Entre 2015 e 2018, foram privati-
zados cerca de US$ 19 bilhões em ativos 
da Petrobras. Apenas em 2019, Castello 
Branco vendeu US$ 16,3 bilhões, a com-
panhia ainda não apresentou os resultados 
consolidados de 2020.

Castello Branco privatizou a se-
gunda maior empresa do Brasil, a BR Dis-
tribuidora, por US$ 2,5 bilhões alienando 
suas ações na Bolsa de Valores, sem con-
siderar o valor pelo controle da compa-
nhia. Mesmo com mudanças na política 
de preços da Petrobrás e na tributação dos 
combustíveis será mais difícil garantir que 
tais desonerações cheguem ao consumi-
dor, na medida que se transferiu ao contro-
le privado a única estatal da distribuição 
de combustíveis.

Na gestão de Castello Branco foi 
privatizada a maior malha de gasodutos da 
Petrobrás, com a venda da Transportadora 
Associada de Gás (TAG) que é a opera-
dora do sistema de gasodutos de cerca de 
4,5 mil km de extensão, localizados prin-
cipalmente nas regiões Norte e Nordeste 
do Brasil, com capacidade instalada de 
transportar 75 milhões de metros cúbicos 
de gás por dia.

Assim como foram vendidas a Li-
quigás, distribuidora de GLP, reservas de 
petróleo e participações na produção de 
biocombustíveis.

Recentemente foi anunciada a 
venda da refinaria RLAM, localizada na 
Bahia, e se planejava vender oito das treze 
refinarias da Petrobrás que são responsá-
veis por 50% de sua capacidade de refino.

A privatização de ativos rentáveis 

e estratégicos da Petrobrás promove sua 
desintegração vertical e nacional.

A empresa estatal integrada de pe-
tróleo e energia representa a possibilidade 
de se garantir o suprimento nacional de 
combustíveis aos menores custos possí-
veis, assim como assegura a resiliência 
empresarial necessária para esta indústria 
que é submetida à volatilidade do preço 
do petróleo, fixado em mercados financei-
ros internacionais e, em especial no caso 
brasileiro, à volatilidade do valor relativo 
da moeda nacional.

Quanto menor o grau de integra-
ção, maior a exposição de uma petroleira à 
choques de oferta, que derrubam o preço, 
destruindo a lucratividade da atividade de 
Exploração e Produção (E&P), conforme 
observado nos anos de 2015, 2016 e o pri-
meiro semestre de 2017.  Durantes esses 
30 meses de preços moderados do petró-
leo, os balanços trimestrais da indústria 
internacional apresentaram prejuízos bi-
lionários do segmento de E&P, enquanto 
os lucros extraordinários do refino, trans-
porte e comercialização garantiram a resi-
liência das petroleiras integradas.

A privatização de refinarias, termi-
nais, dutos e distribuidora traz prejuízos 
muito mais graves à resiliência e sobrevi-
vência da Petrobrás, na conjuntura de pre-
ços relativamente moderados de petróleo, 
do que presumíveis benefícios pela redu-
ção dos gastos com juros decorrentes da 
antecipação da redução da sua dívida.

Cabe ao senhor Joaquim Silva e 
Luna, o novo presidente indicado da Pe-
trobrás, esclarecer se a política de Preços 
Paritários de Importação (PPI) continua, 
assim como o plano de privatizar 8 das 
13 refinarias que representam 50% da ca-
pacidade de refino nacional. O parque de 
refino da Petrobrás é capaz de abastecer 
o mercado nacional de diesel e gasolina 
a partir do petróleo brasileiro, produzido 
pela estatal. Não é razoável vincular seus 
preços aos de Importação, mas sim abas-
tecer aos menores custos possíveis, pro-
movendo o desenvolvimento da economia 
brasileira e garantindo a capacidade de 
investimento da Petrobrás.

Associação dos Engenheiros 
da Petrobrás (AEPET)

Fevereiro de 2021
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Carlinhos da Farmacia e EDP avaliam 
regularização de energia no bairro 

Jardim Santa Rosa

A Prefeitura de 
Caraguatatuba e a EDP 
estiveram nessa terça-
-feira (23/02), em ação 
conjunta para vistoria 
no bairro Jardim Santa 
Rosa/Morro do Choco-
late, com o objetivo de 
regularização da distri-
buição de energia elé-
trica aos moradores da 
região.

Participaram da 
inspeção, o secretário 
da Habitação, Francisco 
Carlos Marcelino; a as-
sessora do Departamento 
de Regularização Fundi-
ária, Camila Budal; o en-
genheiro de Eficiência, 
Energética da EDP, Ro-
drigo de Santana, o en-
genheiro eletricista, José 
Milton dos Santos Júnior 
e os técnicos de Projetos 
e Construção, Jhonatan 
Fregonassi Cascalho e 
Janiele do Nascimento 
Oliveira.

Em dezembro do 
ano passado, a Secretaria 

de Habitação cadastrou e 
recolheu documentação 
de mais de 100 morado-
res para o Programa de 
Regularização Fundiária 
no Jardim Santa Rosa/
Morro do Chocolate. 

A equipe do programa 
orientou os moradores 
sobre os procedimen-
tos necessários para dar 
entrada no pedido de 
escritura definitiva do 
imóvel.

O Programa de 
Regularização Fundiária 
é um dos compromis-
sos do prefeito Aguilar 

Junior com a população 
da cidade. O objetivo 
desse programa é o de 
proporcionar às pessoas 
dignidade e segurança 
jurídica, além de acesso 
a serviços de água e luz, 

entre outros benefícios.

Mais informações 
na Secretaria de Ha-
bitação, localizada na 
Avenida Minas Gerais, 
1.290 – Indaiá, esqui-
na com a Avenida Mato 
Grosso (via da Catedral 
do Divino Espírito San-
to, no sentido praia) – te-
lefone (12) 3885-1600.

Nova alíquota do CaraguaPrev entra em 
vigor três meses após publicação da lei

O projeto de lei do 
reajuste da alíquota de 
11% para 14% na con-
tribuição do Instituto de 
Previdência do Município 
de Caraguatatuba (Ca-
raguaPrev), em razão da 
Reforma da Previdência 
(EC nº 103, de 12 de no-
vembro de 2019) do Go-
verno Federal, foi apro-
vado por 12 votos a 3 na 
sessão ordinária de terça-
-feira (23/2).  O descon-
to começa a ser efetuado 
no salário do servidor 90 
dias após a publicação da 
lei de natureza tributária, 
prazo exigido no pará-
grafo 6º do artigo 195 da 
Constituição Federal.

O reajuste de 14% 
previsto no artigo 11 da 
Emenda Constitucional é 
uma imposição da Cons-
tituição Federal. A alte-
ração será feita por meio 
de lei municipal (projeto 
de lei complementar nº 
01/20 de autoria do Exe-
cutivo).

“Alguns pontos da 
referida emenda foram 
de aplicação imediata no 
caso das incorporações, 
ou seja, no dia 13 de no-
vembro de 2019. Com a 
publicação da EC 103, as 
incorporações deixaram 
de existir no território 
nacional. No caso da alí-
quota, a própria EC deter-
minou que fosse feita por 
lei para não ferir o pacto 
federativo, conforme a 
Constituição. Não se tra-
ta de uma iniciativa do 

CaraguaPrev, da Câmara 
Municipal, Prefeitura e 
nem do prefeito, é uma 
iniciativa do presidente 
da República para todos 
os entes federativos”, 
explicou o presidente do 
CaraguaPrev, Pedro Ivo 
de Sousa Tau.

De acordo com o 
presidente do Caragua-
Prev, a não adoção da alí-
quota de 14% pode acar-
retar sanções do Governo 
Federal ao município. “É 
uma imposição da Cons-
tituição Federal em que 
o município precisa fazer 
esse reajuste no desconto 
previdenciário dos ser-
vidores municipais para 
continuar com Certifica-
do de Regularidade Previ-
denciária (CRP) em dia”.

Segundo ele, o 
CRP comprova que o ente 
federativo segue normas 
de boa gestão, de forma 
a assegurar o pagamento 
dos benefícios previden-
ciários aos seus segurados 
e pode receber transferên-
cias voluntárias de recur-
sos da União, celebrar 
convênios, entre outros 
benefícios financeiros.

A 
C â m a r a 
de Cara-
guatatuba 
promoveu 
duas au-
d i ê n c i a s 

públicas online sobre a 
proposta nos dias 18 e 
19 de fevereiro, no site 
https://www.camaracara-
gua.sp.gov.br/ e nas redes 
sociais (Facebook e You-
Tube) da Câmara de Mu-
nicipal. Os interessados 
puderam obter a cópia 
projeto e preencher o for-
mulário para questiona-
mentos no site da Câmara 
de Caraguatatuba.

O CaraguaPrev 
foi representado pelo 
presidente Pedro Ivo de 
Sousa Tau, auxiliado 
pela diretora Financeira, 
Luana Moussalli Forcio-
ni Guedes; diretora de 
Benefícios, Rose Ellen 
de Oliveira Faria; e pelo 
procurador jurídico Ale-
xandre Santana de Melo; 
além dos consultores jurí-
dicos da ABCPrev Gestão 
e Formação Previdenci-
ária, Diogo Rodrigues e 
Tiago Oliveira.

O instituto é res-
ponsável pelas aposenta-
dorias dos funcionários da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba, Câmara Municipal, 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatu-
ba (Fundacc) e do próprio 
instituto.  Mais informa-
ções pelo WhatsApp (12) 
3883-3480, telefone (12) 
3883-3252 e e-mail ca-
raguaprev@caraguaprev.
sp.gov.br. O atendimento 
ao público presencial, on-
line e via telefone é das 
9h às 15h, nos dias úteis.
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Prefeitura realiza nebulização 
no bairro Jetuba

A Secretaria de 
Saúde de Caraguatatu-
ba, por meio do Centro 
de Controle de Zoono-
ses (CCZ), encaminhou 
a equipe de controle da 
dengue ao bairro Jetuba 
(região norte), nesta terça-
-feira (23), para a realiza-
ção da nebulização contra 
o mosquito Aedes aegypti.

O biólogo, coorde-
nador da equipe de con-
trole de dengue, Ricardo 
Fernandes, apontou que 
a nebulização só ocorre 
quando o caso de dengue é 
confirmado em um deter-
minado bairro da cidade 
pela Vigilância.

A ação serve para 
evitar que o vírus da chi-
kungunya se instale numa 
nova região. “O caso de 
chikungunya é ainda mais 
grave, por isso realizamos 

a aplicação do inseticida 
quando ele ainda é suspei-
to”, disse o biólogo.

O CCZ também di-
recionou uma equipe de 
controle da dengue para 
fazer o bloqueio mecânico 
de um caso confirmado de 
dengue no bairro Pontal 
Santamarina (região sul). 
Esse bloqueio inclui a 
eliminação de criadouros 

com a remoção, coloca-
ção de barreiras e geren-
ciamento de materiais, o 
que previne o acúmulo de 
água em recipientes.

Segundo a Vigilân-
cia, até o momento, Cara-
guatatuba tem dois casos 
positivos de dengue e 13 
seguem em investigação. 
Zika e chikungunya têm 
um caso suspeito cada.

Credenciamento para ocupação dos 
boxes do Entreposto do Camaroeiro 

será encerrado na sexta-feira (26)
Os interessados em 

participar do credencia-
mento para ocupação das 
12 vagas dos boxes, no 
Entreposto de Pesca do 
Camaroeiro têm até a pró-
xima sexta-feira (26), para 
realizar a inscrição.

Segundo a Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMAAP), o cre-
denciamento tem como 
objetivo fomentar a im-
portância dos pescadores 
artesanais e grupos fami-
liares de Caraguatatuba, 
para fortalecer ainda mais, 
as relações comerciais en-
tre os pescadores.

Os boxes são des-
tinados aos pescadores 
artesanais, membros da 
Associação do Camaro-
eiro. As fichas e a docu-
mentação necessária estão 
disponíveis no edital: ht-
tps://www.caraguatatuba.

sp.gov.br/pmc/2021/02/
edital-ano-iv-no-479/, de-
vendo ser entregues na 
SMAAP, das 9h às 14h. 

Após fase de inscri-
ções, os envelopes serão 
abertos em sessão pública, 
na Secretaria Municipal 
de Educação, no dia 26 
de fevereiro, às 15h, pela 
Comissão de Credencia-
mento, composta por três 
técnicos.

O resultado da clas-
sificação será publicado 
no Diário Oficial do Mu-
nicípio e fixado no quadro 
de avisos do Entreposto 
de Pesca do Camaroeiro, a 
partir do dia 01 de março.

O prazo para re-
cursos será de 01 a 04 de 
março, até às 14h. Após 
fim deste prazo, o resulta-
do final será publicado no 
dia 5 de março, no Diário 
Oficial e no quadro de avi-
sos do Entreposto.

Os classificados 
deverão comparecer na 
SMAAP, no dia 8 de mar-
ço, às 14h, para assinatura 
dos Termos de Permissão 
de uso dos boxes.

Mais informações 
na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca, localizada 
na Rua Santos Dumont, 
502 – Centro, telefone: 
3897-2530.

 Caraguatatuba realiza limpeza 
e roçada em vários bairros

Diversos bairros 
de Caraguatatuba pas-
sam por melhorias nes-
ta semana, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos (Se-
sep), com serviço de lim-
peza, roçada e recolha de 
resíduos.

A Sesep prevê re-
tirar das ruas, mais de 
80 toneladas de resíduos 
de poda, carpina, bens 
inservíveis descartados 
irregularmente pela po-
pulação nas vias, restos 
de lixo, entre outros.

Os bairros con-
templados com os ser-
viços são Golfinhos, 
Jardim Aruan, Gaivotas, 
Rio do Ouro, Indaiá e 
Prainha. As ações serão 

realizadas até o final de 
semana.

Na região norte da 
cidade, as equipes reali-
zam recolha de resíduos 
nas ruas dos bairros Jar-
dim Hawai e Jardim Gar-
dem Mar (Massaguaçu).

A Prefeitura re-
força que entulhos, lixo 
domiciliar e inservíveis 
não podem ser descarta-

dos nas ruas, calçadas, 
praças, encostas de rios 
e outros lugares públi-
cos. O descarte irregular 
é crime, sujeito a multa, 
em torno de R$ 800.

A orientação é que 
munícipes descartem 
corretamente em um dos 
Ecopontos, instalados 
nos bairros Martim de 
Sá, Golfinhos e Massa-
guaçu.

Yara Rodrigues faz sucesso na fazenda 
do humorista Carlinhos Maia

O Brasil parou 
para assistir as gostosas 
e seus participantes.

Yara Rodrigues, 
moradora de Caraguata-
tuba, aos 47 anos faz su-
cesso na fazenda do hu-
morista Carlinhos Maia. 

Considerada a 
diva maravilhosa, de um 
corpo escultural, de dar 
inveja a qualquer garota, 
conquistou o Brasil com 
sua humildade, carisma e 
simpatia no reality, onde 
as pessoas não perdiam 
um flash do mais engra-
çado e contagiante acon-
tecimento do momento 
no Instagram.  
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São Sebastião realiza trabalho de 
zeladoria em ruas da Costa Norte

A Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos (SESEP), vem 
mantendo as vias públicas 
do município limpas e or-
ganizadas.

Nesta semana, 
as equipes da Regional 
Costa Norte realizaram a 
manutenção das ruas: Ei-
doteia, Antônio Euzébio 
de Santana e arredores da 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS), no Canto do Mar; 
do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ), no Ja-
raguá; da Travessa João 
Santana e da Rua Poços de 
Caldas, na Enseada.

Regional 
Costa Norte
A regional atende 

os moradores dos bairros 
Cigarras, Enseada, Canto 
do Mar, Núcleo Urbano 
Chico Soldado, Jaraguá e 
Parque Saveiro. As equi-

pes são divididas em terra-
planagem, roçada e capi-
na, elétrica e hidráulica. A 
Regional Costa Norte fica 
na Rua do Parque, nº 04, 
bairro Canto do Mar. Mais 
informações pelo número 
(12) 3861-1234.

Prefeitura participa de seminário 
promovido por ONU e Petrobras que 

visa sustentabilidade para São Sebastião
A Prefeitura de São 

Sebastião participou do 
seminário de apresentação 
do Diagnóstico Situacio-
nal de Indicadores Mu-
nicipais, em alinhamento 
com os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), e Avaliação 
Rápida Integrada do Pla-
no Plurianual Municipal à 
luz da Agenda 2030, nesta 
segunda-feira (22).

A iniciativa é vin-
culada ao Projeto “Terri-
torialização e Aceleração 
dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável”, 
realizado pelo Progra-
ma das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 
(PNUD) e Petrobras.

São Sebastião foi 
um dos 116 municípios do 
país contemplados com o 
Programa Virtual de Ca-

pacitação, realizado em 
setembro de 2020.  Desde 
então, um grupo de traba-
lho foi formado, com 12 
membros das esferas go-
vernamental, acadêmica, 
empresarial e da socieda-
de civil, com o objetivo de 
elaborar propostas de so-
lução para desafios locais, 
promover o acesso ao co-
nhecimento e desenvolver 
ações que impactem a re-
gião com foco no cumpri-
mento da Agenda 2030 e 
melhoria da qualidade de 

vida da população local. 

Dentre os 116 mu-
nicípios, São Sebastião foi 
um dos 28 municípios se-
lecionados a participar da 
segunda etapa, que inclui-
rão sessões de orientação 
prática, assessoria técnica 
para alinhamento do PPA 
2022-2025 aos ODS, bem 
como projetos que visam 
superar os desafios apon-
tados pelos diagnósticos 
municipais.  

São Sebastião confirma funcionamento 
do Ciretran no Agiliza

A Prefeitura de 
São Sebastião confirmou 
a instalação do Ciretran 
(Circunscrição Regional 
de Trânsito) no Agiliza, na 
sexta-feira (19), em reu-
nião com a vice-presiden-
te do Departamento Esta-
dual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP), Neiva 
Aparecida Doretto.

Essa era uma rei-
vindicação da população 
sebastianense, que estava 
sem o serviço há 10 me-
ses.

A confirmação 
ocorreu após visita de 

Felipe Augusto e Neiva 
Doretto às instalações do 
Agiliza, órgão idealizado 
pela gestão municipal com 
o objetivo de dar celeri-
dade ao atendimento dos 
serviços prestados à popu-
lação pelo município, nos 
moldes do Poupatempo. 

“Combinamos com 
o prefeito de trazer o Ci-
retran, provisoriamente, 
para o Agiliza, com todos 
os serviços de CNH e Veí-
culos, para que o Ciretran 
volte a funcionar na cida-
de e a população possa ser 
atendida no próprio mu-
nicípio”. Afirmou Neiva 

Aparecida.

O prefeito come-
morou o atendimento de 
sua reivindicação, reitera-
da várias vezes junto ao 
governo estadual, respon-
sável pelo funcionamento 
do Ciretran. “Finalmente, 
depois de 10 meses de 
nosso empenho em torno 
desta questão, conquista-
mos a decisão do gover-
no do Estado e o Ciretran 
passa a funcionar, agora 
com a parceria da Prefei-
tura, no Agiliza”.

A previsão é que o 
serviço passe a funcionar 
a partir do mês de março.
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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

Criminoso é preso com 
23 kg de maconha em 

Ubatuba
 No domingo (21), 
uma equipe da Polícia Militar 
em patrulhamento recebeu in-
formações de que um indiví-
duo estaria se dirigindo a São 
Paulo, a fim de pegar drogas 
que seriam distribuídas no Li-
toral Norte.
 De posse das carac-
terísticas do veículo, foi mon-
tada uma operação com o ob-
jetivo de monitorar o retorno 
do criminoso à cidade.
 O veículo foi abor-
dado, e na busca encontrados 
22 tijolos de maconha pesan-
do cerca de 23 kg. O indivíduo 
foi recolhido à cadeia pública.

Foragido da Justiça é 
preso em São Sebastião

 Na tarde de sábado 
(20), após receber denúncia 
anônima, equipes da Polícia 
Militar se dirigiram ao bairro 
Guaecá onde localizaram o in-
divíduo acusado, e realizaram 
a abordagem. 
 Em busca pessoal 
nada de ilícito foi encontrado, 
porém ao realizar pesquisa 
em seu nome, foi constatado 
tratar-se de foragido da justi-
ça pelo crime de homicídio. O 
criminoso foi recolhido à ca-
deia.

Quatro criminosos são 
presos por tráfico em 

São Sebastião e Ilhabela
 O primeiro caso foi 

na manhã de quinta-feira (18), 
quando uma equipe da Polí-
cia Militar em patrulhamento 
pelo bairro Boracéia, se depa-
rou com um indivíduo que ao 
perceber a presença policial 
tentou fugir, mas acabou abor-
dado e com ele encontrada 
grande quantidade de drogas.
 O segundo foi no iní-
cio da tarde, quando em patru-
lhamento pelo bairro Perequê, 
uma equipe da PM se deparou 
com uma moto com dois in-
divíduos que tentaram fuga 
ao perceberem a presença da 
polícia. Eles foram abordados 
e na boca de um deles foram 
encontradas 10 porções de co-
caína.
 O terceiro caso foi 
no início da noite, quando uma 
equipe de policiais em patru-
lhamento pelo bairro Enseada, 
se deparou com uma moto, 
com dois indivíduos que tenta-
ram fugir, mas acabaram abor-
dados e com eles encontrada 
uma sacola plástica contendo 
drogas. Todos criminosos per-
maneceram à disposição da 
justiça.

PM atende ocorrência de 
disparo de arma de fogo 

em São Sebastião
 Na noite de sábado 
(20), a Polícia Militar foi acio-
nada para atender a uma ocor-
rência de disparo de arma de 
fogo no bairro Jaraguá. 
 No local os policiais 
contataram a solicitante, que 
informou ter ido a uma casa de 

sua propriedade a fim de rece-
ber o aluguel, e acabou discu-
tindo com a inquilina, momen-
to em que a filha da mesma 
efetuou o disparo. A arma foi 
localizada, uma pistola calibre 
380 de propriedade do pai da 
autora do disparo, já falecido.

PM apreende quase 300 
porções de drogas em 

Ubatuba
 Na manhã de quarta-
-feira (17), após receber de-
núncia anônima de que subs-
tâncias ilícitas estariam sendo 
preparadas para a venda, no 
bairro Maranduba, uma equipe 
da PM se dirigiu ao local, onde 
se deparou com uma mulher, 
que ao avistar a polícia correu 
para o interior da residência, 
porém foi abordada e identifi-
cada. No imóvel, outra mulher 
foi surpreendida embalando 
drogas. 
 Foram apreendidos: 
124 pinos e uma porção de 
cocaína, uma pedra de crack e 
157 porções de maconha, além 
de anotações do comércio das 
substâncias, R$ 192,00, ro-
los e sacos plásticos, dois mil 
eppendorfs vazios, uma balan-
ça de precisão, uma faca e um 
celular.  
 As mulheres, mãe e 
filha, ainda informaram a exis-
tência de mais drogas em outra 
residência, onde os policiais 
apreenderam mais um pedaço 
grande e 10 porções menores 
de maconha. A dupla foi presa 
em flagrante.

Prefeita de Ubatuba é empossada 
presidente da Junta Militar até 2024
Na manhã desta ter-

ça-feira, 22, a prefeita de 
Ubatuba, Flavia Pascoal, 
foi empossada presidente 
da Junta de Serviço Militar 
da cidade (JSM 82) pelo te-
nente Marco Antonio Nunes, 
delegado da 7ª Delegacia do 
Serviço Militar, em cerimô-
nia online devido à pande-
mia do novo coronavírus.

Também estiveram 
presentes o vice-prefeito 
Márcio Gonçalves Maciel, 
o secretário de Segurança 
Pública de Ubatuba, major 
Edílson Ramos de Oliveira 
e o secretario da Junta Ser-
viço Militar, Luiz Claudio de 
Carvalho.

Após a assinatura do 
termo de posse, Flávia selou 
o juramento em frente à ban-
deira nacional e fez a leitu-
ra do documento em que se 
compromete no cumprimen-
to dos deveres relativos ao 
serviço militar na cidade.

Ao tomar posse do 
cargo, de acordo com o que 
preceitua a lei do serviço mi-
litar, é dever de quem o as-
sume cumprir e fazer (o mu-
nícipe) cumprir os deveres 
relativos ao serviço militar, a 
fim de que o município con-
tribua para o exercício da ci-

dadania e o engrandecimento 
da pátria.

“Agradeço ao Mi-
nistério da Defesa, Exército 
Brasileiro, Posto de Recruta-
mento e Mobilização Espe-
cial e ao município de Uba-
tuba por essa oportunidade”, 
finalizou o discurso.

Em nome do Posto de 
Recrutamento e Mobilização 
Especial de São Paulo, o te-
nente Marco Antonio Nunes 
encerrou a solenidade para-
benizando a prefeita pela vi-
tória nas eleições, desejando 
sucesso a ela e sua equipe na 
gestão que se inicia e se co-
locando à disposição da Pre-
feitura de Ubatuba.

Mais sobre a 
Junta Militar

A Junta Militar é 
responsável pelo serviço de 
alistamento dos jovens do 
sexo masculino de 18 anos, 
prestando todo tipo de aten-
dimento relativo à obtenção 
de documentos de natureza 
militar. Em Ubatuba, anu-
almente, são cerca de 800 
jovens alistados (tanto de 
maneira online como pre-
sencial). Além do alistamen-
to, o órgão emite a segunda 
via do certificado de reser-
vista – cuja demanda é de 
aproximadamente 300 emis-
sões por ano.

A Junta Militar de 
Ubatuba fica na avenida 
Dona Maria Alves, 985 (no 
mesmo prédio da Defesa Ci-
vil). Mais informações pelo 
telefone 3833-9060
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Carlos André preparou uma 
linda festa para comemorar 

seu aniversário com os 
amigos e familiares. 
Parabéns e muitas 

felicidades.

Tatiane Lucio completou mais um ano de vida. 
A comemoração não foi como programado, com a família 
e amigos todos juntos com aquela maravilhosa festa, mas 
o mais importante é que estava cercada de muito amor de 

seus filhos e marido. Parabéns e muitas felicidades!!!
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

24 de fevereiro de 2021

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Não sei porque estão 
preocupados com um 
militar na Petrobras... 

Basta ver o que Pazuello 
está fazendo na Saúde!” 98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Não tente apressar os acontecimentos. Atitudes 
precipitadas não são recomendadas. Pode faltar objetivida-
de para tratar das questões cotidianas. Nº da Sorte 03.

 Fique atenta a intrigas e situações mal resol-
vidas. As relações pessoais serão marcadas pelo diálogo, 
amabilidades e uma possível reconciliação. Nº da Sorte 14.

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

 O astral revela uma grande inquietação emo-
cional. Cuidado com a ansiedade ou a inconstância. Não 
tente apressar os acontecimentos. Nº da Sorte 82.

 Tenha cuidado para não assumir mais compro-
missos do que possa dar conta, nem esperar por favores 
que talvez não sejam atendidos. Nº da Sorte 38.

 Talvez seja prudente você manter um certo 
afastamento dos amigos e protelar discussões importantes. 
Podem ocorrer brigas desnecessárias. Nº da Sorte 04.

 Não brinque com a sorte ao lidar com dinheiro. 
É preciso ser mais realista com o que ganha e gasta. Há 
possibilidade de abusarem da sua boa-fé. Nº da Sorte 47.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Cuidado com a inconstância, pois isso pode 
fazê-la desistir das coisas no meio do caminho. Na dúvida, 
não faça nada. Nº da Sorte 58.

 Procure se desligar do passado. Não convém 
ficar alimentando mágoas e ressentimentos. Discussões em 
família podem abalar a sua sensibilidade. Nº da Sorte 11.

 Negócios e amizade não se misturam, convém 
seguir o ditado popular para evitar aborrecimentos. Nem 
todo mundo merece a sua confiança! Nº da Sorte 22.

 Você não deve satisfazer aos outros mais do 
que a si mesma. Poderá receber críticas por estar muito 
sensível aos problemas familiares. Nº da Sorte 10.

 Não abuse da sorte. Você terá aborrecimentos 
nos negócios. Não se iluda com promessas de dinheiro fácil. 
Estará confusa e sem objetividade. Nº da Sorte 27.

 Você poderá ficar mais carente que o normal. 
Não deixe que os seus problemas emocionais prejudiquem 
a sua produção no serviço. Nº da Sorte 15.
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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

(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.

JUÍZO DE DIREITO DO FORUM DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP.
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS, INCERTOS E DESCON-
HECIDOS COM PRAZO DE 20 DIAS - PROC. nº 1003798-
74.2014.8.26.0126 o Dr. AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR, 
Mm. Juiz de Direito do Fórum da Primeira Vara Cível da Comarca 
de Caraguatatuba-SP., na forma da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem, ou dele conhe-
cimento tiverem, que perante este Juízo, foi requerida uma ação 
de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por RON-
ALDO DE SOUZA PINTO e outros, referente a um imóvel na 
Zona Urbana, situado na Rua Pedro Leandro, 46, Bairro Massa-
guaçu, município de Caraguatatuba-SP., com área de 1.159,61m² 
(mil, cento e cinqüenta e nove metros quadrados e sessenta e 
um centímetros), fazendo divisas e confrontações com as pro-
priedades de Dourazete Adolfo de Paula, Benedito Graça e sua 
esposa, Espólio de Juvenal Alves Vianna Júnior e Luiz Fernando 
Duccini, conforme planta e memorial constante dos autos. OB-
JETIVO: Para contestarem a ação em 15 (quinze) dias a contar 
da data em que findar o prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão  verdadeiros os 
fatos narrados na inicial, art. 285 – 2ª parte do C.P.C. e, para 
que chegue ao conhecimentos de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital o qual será afixado no 
local de costume e publicado na forma da lei. Caraguatatuba, 11 
de janeiro de 2.020.
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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

CASA NOVA GAIVOT-
AS - 220 mil c/2 dor/ quin-
tal/ ótimo imóvel/ pronto 
pra morar/ Cod 1410/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

APTO. MARTIN DE SÁ 
- 3 dor/ 2 suítes/ 2 vagas/ 
320 mil – cod 1405/ (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 – 240 
mil 2 dorm. c/ 1 suíte/ 
churras/ quintal/ Ex-
celente oportunidade! 
Cod 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

APTO. MASSAGUAÇU- 
1 dor/ sala/ garagem/ 
185 mil - cod 1395/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

CASA COND. MAS-
SAGUAÇU 2 dor/ coz. 
americana/ Novo! 220 
mil/ cod 1386/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J 

CASA NOVA PALMEI-
RAS - 2 dor/ 1 suíte/ 
250 mil/ ac. financ./ 
Otima oportunidade! 
Cod 1366/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

TERRENO MARTIN 
DE SÁ - 300m²/ murado 
e aterrado/ próx. à praia 
– 235 mil cod 1344/ (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


