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dos servidores públicos
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Farmácia que permite ao SAMU
deslocar pacientes para
hospitais particulares se
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Gracinha entrega oficialmente
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Teatro Mario Covas recebe palestra
sobre impacto da reforma
previdenciária dos servidores públicos
A Prefeitura de Cara-

O desastre ambiental brasileiro: com
guatatuba, por meio da Sea palavra, países compradores de commodities cretaria de Administração,

Em entrevista recente, o diretor da ONG
inglesa Global Witness, Patrick Alley, afirmou
que a “proteção ambiental do Brasil está indo
para o precipício”. A declaração retrata como a
imagem de nosso país está se deteriorando frente
às perturbadoras investidas políticas encadeadas a
partir da nova gestão federal.
O posicionamento de Alley demonstra de
forma muito contundente o que a maioria dos brasileiros já sabe: não temos controle sobre o uso
adequado do patrimônio natural para, ao mesmo
tempo, garantir a sua proteção. Também é informação que não surpreende quem acompanha as
incontáveis circunstâncias de aviltamento aos direitos humanos que se repetem sistematicamente,
em especial na região Amazônica. Mas, o exacerbamento dessa falta de controle, motivado pela
atual gestão, superou quaisquer limites.
Ao mesmo tempo em que diferentes atores estrangeiros rapidamente avançam para caracterizar o Brasil como um dos países mais relapsos em relação às questões voltadas ao meio
ambiente, onde o desmatamento e a degradação
ambiental são fatores preponderantes, uma discussão complexa se desenrola entre embaixadas
da Noruega e da Alemanha com o atual ministro
do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Trata-se da tentativa de “salvar” o Fundo
Amazônia. E que parece longe de alguma alternativa que atenda os interesses, explicitamente
divergentes, das partes envolvidas. São recursos
de grande monta, superiores a 1 bilhão de dólares,
aportados a fundo perdido por países como Alemanha e Noruega para garantir maior controle do
desmatamento ilegal na Amazônia e promover o
desenvolvimento sustentável da região. Recursos
que podem ser, simplesmente, dispensados pela
atual gestão pública federal.
No complexo cenário vivido atualmente
no Brasil, há bastante dificuldade em se buscar
uma explanação confiável sobre as reais intenções do nosso governo nessas discussões sobre
o Fundo Amazônia. Em primeiro lugar, pelo fato
de que os pronunciamentos retrógrados sobre os
temas globais mais relevantes na área ambiental,
como o combate à mudança climática e a perda
de biodiversidade, já exaustivamente externalizados pelos ministros das Relações Exteriores e
do Meio Ambiente, deixam evidenciada uma lamentável e radical dissonância da administração
pública com as principais agendas que preocupam
seriamente outros países.
Mas também deve-se levar em conta que
os recursos do Fundo Amazônia são aplicados
justamente na coibição de irregularidades que, ao
que tudo indica, não faz parte das intenções de
nossos atuais gestores públicos. Ao contrário, há
evidentes movimentos de libertinagem a partir do
enfraquecimento proposital da condição, já extremamente depauperada, dos órgãos ambientais
responsáveis pelo controle e fiscalização ambiental.
Soa lógica a intenção de desvio de finalidade desses recursos defendida pelo atual ministro Salles, o que coaduna perfeitamente com falas
do presidente da República aos líderes do agrone-

gócio, afirmando que a sua gestão “não causará
constrangimento aos que quiserem trabalhar”.
Talvez o jogo de forças para determinar
o futuro desse inédito esforço voltado à proteção
da natureza no Brasil já esteja tendendo a um
encadeamento previsível. Se países que aportam
recursos para sustentar forças de controle contra
a destruição da natureza são uma linha de atuação
que a gestão Bolsonaro faz questão de afirmar
não apoiar, qual poderá ser uma solução a esse
impasse que atenda os interesses que as partes,
antagonicamente, defendem?
O sistemático ataque às organizações do
terceiro setor em prática no Brasil complementa
a busca pela maior flexibilização a ações ilegais
na Amazônia e, também, no restante do território.
São projetos executados em parceria por essas organizações que, em grande parte, amparam e dão
melhores condições de trabalho aos órgãos públicos de meio ambiente, historicamente limitados
em contingente, equipamentos, recursos e proteção contra pressões políticas. Além disso, mais de
60% dos recursos do Fundo Amazônia são destinados ao governo, em âmbito federal e estadual,
e os outros 40% são divididos entre entidades do
terceiro setor e universidades.
Exemplo muito relevante de uma situação
ainda mais grave em termos econômicos diz respeito ao anunciado acordo entre Mercosul e União
Europeia. Desde o anúncio, muitos países europeus já endureceram suas posições. Não existe
um caminho do meio nesse tipo de discussão. Ou
seja, caso seja verdadeira a determinação desses
países em realizar uma pressão econômica para
que busquemos por aqui uma condição mínima de
respeito ao uso e proteção ao patrimônio natural,
devem ser cobradas atitudes concretas de parte do
Brasil. Uma vez que são eles que compram, em
enormes proporções, as commodities brasileiras.
É preciso pensar em medidas que, no
curto prazo, possam reverter o cenário de profunda desconfiança já comprovada pelas intenções
singulares de representantes do poder público
federal. Chegamos a uma situação de tamanha
gravidade em relação aos desmandos na área ambiental, postulados praticamente todos os dias,
que movimentos menos contundentes de parte de
quem efetivamente tem condições de impor uma
postura de compromisso com uma agenda coerente e responsável com o patrimônio natural nacional serão absolutamente ineficazes.
Ao que tudo indica, a administração federal apenas declinará de seus desatinos absurdos
contra o meio ambiente a partir de imposições de
ordem econômica internacional e em grande escala. Posições que revertam a conduta desviada dos
maiores responsáveis por essas atitudes – os influentes setores da iniciativa privada que sustentam o desmanche da política ambiental do país.
*Clóvis Borges é diretor executivo da
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), integrante do Observatório Justiça e Conservação e membro da Rede
de Especialistas em Conservação da Natureza
(RECN)

e o Instituto de Previdência
do Município de Caraguatatuba (CaraguáPrev) realizaram a palestra “A Reforma
da Previdência e os Impactos na Carreira do Servidor
Público” na quarta e quinta-feira (24 e 25/7), no Teatro
Mario Covas, no Indaiá.
No dia 10 de julho, o
texto-base (texto principal)
da reforma foi aprovado em
primeiro turno, com 379 votos a favor e 131 contra. O
texto ainda precisa ser aprovado em 2º turno na Câmara
e passar pelo Senado, o que
deve ocorrer em agosto.
O vice-prefeito e
secretário de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão, Campos Junior, e o
presidente do Instituto de
Previdência do Município
de Caraguatatuba (CaraguaPrev), Ezequiel Guimarães,
fizeram a abertura do evento.
Campos Junior destacou a preocupação do
prefeito Aguilar Junior com
o futuro dos servidores públicos.
Regras de transição
De imediato, será
aplicado aos servidores de
todos os entes federativos
regra conhecida como fórmula dos pontos “86/96”,
em que se somam a idade e
tempo de contribuição (mínimo de 35 anos de contribuição para eles, e 30 anos
para elas), desde que obedecidos os limites mínimos
desses requisitos (a idade,
por exemplo, será elevada
em 2020 para 57 anos para
as mulheres e 62 anos para
os homens). A transição prevê um aumento de 1 ponto a
cada ano. A partir de 1º de
janeiro de 2020, o número
mínimo de pontos para mulher atingirá o limite de 100
e de 105 para os homens. A
pontuação poderá ser alte-

rada em função do aumento
da expectativa de sobrevida,
que é a média de vida após
os 65 anos.
Para a definição das
regras de cálculo dos proventos se levará em consideração a data de ingresso
do servidor no cargo. Quem
ingressou no serviço público até o dia 31/12/2003
e não optar pelo regime de
previdência
complementar, será assegurado a integralidade da remuneração,
desde que, adicionalmente,
cumpram a idade mínima
de 62 anos para mulher e 65
anos para o homem, mantida a paridade com a última
remuneração do cargo para
fins de reajuste dos benefícios
Para os atuais servidores que não quiserem se
sujeitar a essas regras, em
especial aqueles que ingressaram no serviço público a
partir de 2004, os proventos
serão calculados a partir de
60% da média das bases de
contribuição que abrangerão 100% de todo o período
contributivo a qualquer regime previdenciário, acrescido de 2% do que o tempo
de contribuição exceder a
20 anos de contribuição,

sendo os proventos rejustados nos termos estabelecidos na legislação do Regime
Geral de Previdência Social
(RGPS).
Também foi estabelecida regra de transição de
pensão por morte para os
dependentes do atual servidor que ingressou antes
do regime de previdência
complementar ou não fez
opção por esse regime. A
pensão utilizará um sistema
de cotas familiar e individual, com regras específicas conforme o falecimento
ocorra em atividade ou na
aposentadoria. O reajuste da
pensão por morte também
será o mesmo aplicável ao
RGPS.
Abono de permanência
Foi garantido o direito ao abono de permanência
aos servidores que atualmente fazem jus a ele e que
continuarem em atividade,
mas permitiu aos entes federativos estabelecer condições para a continuidade de
seu pagamento até o limite
da contribuição do servidor ao RPPS. Até que isso
ocorra, será devido o abono
equivalente ao valor da contribuição individual.
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Sinalização da avenida da praia no
centro recebe serviços de revitalização

Prezando pela segurança dos motoristas e pedestres, a Prefeitura de Caraguatatuba está realizando
a revitalização da sinalização
de solo da Avenida Geraldo
Nogueira da Silva, próximo
a ponte sobre o rio Santo
Antônio, na região central da
cidade.
Durante os trabalhos
de revitalização, realizados
pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão, está sendo reforçada a pintura das faixas de

pedestre, sinalização do estacionamento na orla da praia
e toda a sinalização de solo
da avenida.
Uma equipe de seis
funcionários operam no local
com o apoio de um caminhão
de pintura viária, que é uma
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viatura equipado especificamente para pintura e sinalização de vias.
O serviço de revitalização da avenida foi iniciado
na quinta-feira (25/07) e, segundo a previsão, será finalizado até o final da tarde de
sexta-feira.

Obras contra enchentes na região
do Perequê Mirim continuam

A Prefeitura de Caraguatatuba continua com as
obras de combate às enchentes na região Sul da cidade.
A empresa terceirizada continua com a montagem
das estruturas nos canais por
onde a água vai escoar. São
utilizados materiais pré-moldados.
Trata-se de um canal
de drenagem no entroncamento do rio Perequê-Mirim
que vai até o rio Juqueriquerê, no bairro Barranco
Alto. No citado trecho, haverá mudança do leito do rio
Perequê-Mirim e do córrego
Felício.

Com investimento na
ordem de R$ 6 milhões, o
empreendimento vai beneficiar os bairros do Perequê-Mirim, Travessão e parte do
Barranco Alto.
Os trabalhos são ne-

pode ir ao Paço Municipal
durante a semana ou possui
casa de veraneio, tem a oportunidade de utilizar serviços
e requisitar informações
no Protocolo Geral, Dívida
Ativa, Tributos Imobiliários
(Cadastro), Fiscalização do
Comércio, Tributação, Expe-

Projeto de Carlinhos da Farmácia que
permite ao SAMU deslocar pacientes para
hospitais particulares se torna Lei Estadual
O vereador e Presidente da Câmara Municipal
de Caraguatatuba, Francisco
Carlos Marcelino (Carlinhos
da Farmácia), teve aprovado
no primeiro semestre deste
ano o projeto de lei 027/19,
que permite ao SAMU e ao
Corpo de Bombeiros deslocar pacientes para hospitais
particulares localizados no
município. A proposta, que
já havia sido sancionada no
município, agora é também
uma Lei Estadual.
Paulo Corrêa Jr, deputado estadual, que foi
recebido por Carlinhos da
Farmácia no último dia 11, é
o autor da lei que teve a aprovação na Assembleia Legislativa e que foi sancionada
pelo governador João Dória.
O objetivo da propositura é permitir que o paciente possa ser removido
para estabelecimentos particulares, caso opte por ser
atendido via plano de saúde,
desde que seja requisitado

pelo mesmo ou por familiares.
“Em caso de situações mais graves, mantém
aos profissionais envolvidos
no atendimento de urgência
a avaliação final do estado
clínico dos atendidos e a escolha sobre o procedimento
a ser adotado de acordo com
a gravidade do caso, devendo o procedimento adotado
constar no registo de ocorrência”, explicou Carlinhos
da Farmácia.
O Presidente do Legislativo Municipal acredita
que em muitos casos esse
procedimento poderá desafogar o atendimento nos estabelecimentos públicos de
saúde, evitando que a pessoa
que tenha plano de saúde
ocupe o lugar de quem precisa do SUS.
“Com certeza esse é
um dos principais projetos
que criei na minha carreira
política, acredito que salvaremos muitas vidas. Fiquei

muito feliz em saber que o
prefeito Aguilar Junior promulgou nosso projeto, que o
deputado Paulo Corrêa também acreditou nessa ideia e
agora mais ainda sabendo
que essa minha proposta se
tornou uma Lei Estadual,
sancionada pelo Governador de São Paulo. Antes era
apenas Caraguatatuba, agora
todo o Estado será beneficiado”, finalizou Carlinhos da
Farmácia.

cessários para dar mais vaPrefeitura constrói mais duas salas no
zão às águas em épocas de
cheias dos rios e no período
CIEFI Antônia Arouca, no Massaguaçu
de fortes chuvas e a expecA Prefeitura de Catativa é de que os trabalhos raguatatuba construiu mais
D e s d e
durem cerca de 10 meses.
duas novas salas de aula o ano passado,

Plantão mensal da Secretaria da
Fazenda da Prefeitura de Caraguatatuba
terá atendimento da anistia 2019

A Secretaria da Fazenda realiza mais um plantão mensal no dia 10 de agosto (véspera de Dias dos Pais),
das 9h às 15h, na Prefeitura
de Caraguatatuba, no Centro. Desde novembro, a secretaria fez nove plantões do
2º sábado do mês. Quem não
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para melhorar as condições
de atendimento no CIEFI
Professora Antônia Antunes
Arouca, no bairro Massaguaçu, Região Norte da cidiente da Procuradoria Fiscal dade.
e aproveitar a anistia de juros e multas para quitar seus
São duas salas com
débitos com a Prefeitura de capacidade para 25 alunos
Caraguatatuba.
cada. Atualmente a unidaO Programa de Recu- de escolar conta com 572
peração Fiscal (REFIS/LC alunos do 6º ao 9º ano com
75/2019) será realizado entre faixa etária de 11 a 14 anos.
os dias 1º e 30 de agosto,.

além de construções de novas escolas e creches, a
Prefeitura de Caraguatatuba tem
realizado reformas e ampliação
de salas.

Foram construídas
duas salas na EMEF Oswaldo Ferreira (Casa Branca), quatro no CEI Profes-

sora Maria Carlita Guedes
(Morro do Algodão), duas
salas no CEI João Lino da
Cruz (Barranco Alto) e
mais duas no CEI Regina
Célia (Travessão).
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Setor de pesca em Ubatuba realiza
testes inéditos de dispositivo utilizado
no arrasto de camarão

A secretaria de Agricultura e Pesca de Ubatuba
acompanhou a equipe de
pesquisadores do projeto
Rebyc, de redução do impacto ambiental na pesca de
camarão, até sua partida no
final da tarde de quinta-feira, 25, na embarcação Vraxo
VI para realizar a primeira
série de arrastos utilizando o
TED – Dispositivo de Escape de Tartarugas. Os testes
começariam na terça-feira,
mas foi necessário aguardar
uns dias em função da ressaca do mar.
“O TED é um mecanismo que tem como objetivo reduzir a captura de fauna
acompanhante, isto é, tudo
aquilo que vem acompanhando o camarão na pesca
de arrasto, como tartarugas,
peixes pequenos, crustáceos, entre outros”, explicou
a bióloga Dérien Duarte, do
CEPSUL - Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação
da Biodiversidade Marinha
do Sudeste e Sul, integrante
do projeto Rebyc.
O dispositivo é uma
exigência do mercado norte-americano para compra
de camarão de outros países
e foi automaticamente incorporado na legislação brasileira da pesca a partir de
1994, sem que fosse realizado qualquer tipo de teste em
nível nacional. Atualmente,
a lei exige seu uso obrigatório em embarcações com
mais de 11 metros de comprimento de todo país. Em
caso de descumprimento, as
embarcações estão sujeitas
a responder por crimes am-
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MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

bientais, com pesadas mul- Ribeiro e o redeiro Adilson
tas e risco de apreensão de Barbosa, de Ubatuba, partiequipamentos.
ciparam de várias etapas de
preparação dos testes como
Pioneirismo de
uma oficina técnica realizaUbatuba
da em abril, em Itajaí (Santa
A execução de tes- Catarina), e diversas reunites com o TED é resultado ões na secretaria de Agriculde uma demanda feita pelos tura e Pesca de Ubatuba.
pescadores em um enconNa segunda e terçatro da Câmara Setorial do -feira, foi feita a montagem
Pescado, realizado em 2016
do TED, realizada em conaqui em Ubatuba. Os testes
junto com redeiros e pescaserão realizados em cinco
dores no galpão do pescador
localidades do Brasil: VitóJean Pierre Patural Jr., prória (ES), Pirambu (SE), Rio
de Janeiro (RJ), Itajaí (SC) e ximo ao Mercado Municipal
de Peixes. Na quarta-feira, a
Ubatuba (SP).
“Ubatuba é pionei- equipe do projeto participou
ra na realização dos testes de reuniões na secretaria e
seguindo metodologia e no gabinete, com a participrotocolo
internacionais. pação do secretário de AgriIsso só foi possível graças cultura e Pesca, Cláudio dos
ao envolvimento de todo Santos (Cacá) e do prefeito
o segmento pesqueiro, ou de Ubatuba, Délcio José
seja, pescadores, institui- Sato (PSD).
ções governamentais, instituições acadêmicas e socie“Sem o apoio de vodade civil”, explica Bruno cês, não conseguiríamos reGiffoni, da Fundação Pró alizar a montagem do TED
Tamar. Tanto Giffoni quan- e esses testes resultam de
to Venâncio Guedes de Aze- um trabalho árduo que tem
vedo, do Instituto de Pesca, tudo para dar certo”, agraquanto o pescador Manoel deceu Cacá.

Aposentado é
encontrado morto em
Caraguatatuba
Na noite de segunda
feira (29/07), o irmão do arquiteto de 61 anos, após tentar contato e não conseguir,
se dirigiu até sua residência,
onde o encontrou morto.
A vítima tinha um
pedaço de pano na boca e os
policiais ainda encontraram
uma tesoura com marcas de
sangue, próxima ao corpo.
Segundo o irmão da
vítima, além de gavetas reviradas, cerca de R$ 500,00 não
estavam no local.
A causa da morte
será esclarecida pelo IML,
para onde o corpo foi levado
e a polícia já investiga o crime.
Mais uma mulher tenta
entrar com drogas no
CDP de Caraguá
No último domingo
(28/07), mais uma jovem foi
surpreendida com drogas no
interior do corpo ao passar
pela revista por escaneamento corporal. Ela pretendia entregar o material ao companheiro durante a visita.
A visitante de 21
anos levava um invólucro
contendo 77 gramas de maconha escondido na vagina.
Indagada, a jovem admitiu
portar ilícitos, entregando o

DISQUE
DENÚNCIA 181
Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

o crime, o que indicou a posA jovem que foi sibilidade de o rapaz ser resencaminhada a Delegacia de ponsável pela morte da comPolícia, teve o nome suspenso panheira.
Somado a isso, no
do rol de visitantes da SAP.
local do crime foi encontrado
um capacete, reafirmando a
Polícia Civil esclarece
presença do namorado. Além
feminicídio e prende
autor em Caraguatatuba disso, foi apurado que o rapaz
A Polícia Civil de era o pai do bebê que a vítima
Mogi das Cruzes prendeu esperava e não queria a criano autor do feminicídio que ça.
Com isso, a prisão
vitimou Mariana Ferreira
Martins, de 31 anos, grávida temporária do suspeito foi
de sete meses, no último dia solicitada e decretada. Após
24 de julho. Na manhã desta diligências, ele foi preso na
segunda-feira (29), o delega- casa de familiares, na cidade
do Rubens José Ângelo, ti- de Caraguatatuba, na última
tular do Setor de Homicídios sexta-feira (26). Na ocasião,
e Proteção à Pessoa (SHPP), ele confessou o crime e tamfalou das investigações do bém disse já ter ficado preso
caso durante coletiva de im- no Japão, durante cinco anos,
por outro homicídio, cometiprensa.
De acordo com Ân- do no ano de 2002.
No local, foi apregelo, a partir do encontro da
vítima, as equipes do SHPP endido o segundo capacete
trabalharam de forma inin- utilizado para matar Mariana.
terrupta para descobrir quem “O capacete está totalmente
era ela, identificada posterior- danificado, com arranhado e a
mente por familiares, e tam- viseira quebrada. Além disso,
bém para encontrar e prender em suas laterais há respingos
de sangue”, complementou o
o responsável pelo crime.
Ao longo das inves- delegado.
Rodrigo foi levado
tigações, que incluíram o uso
de inteligência, foi possível à cadeia de Mogi das Cruzes,
constatar que o namorado onde permanece à disposide Mariana a buscou em sua ção da Justiça por homicídio
residência no dia anterior ao qualificado com agravante
feminicídio, e saíram de mo- de feminicídio, aborto sem
tocicleta. O veículo foi visto consentimento da gestante e
no mesmo local onde ocorreu ocultação de cadáver.
material.
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Happening
News
Dr. José Ernesto Ghedin Servidei inaugurou no
último dia 26/07/19 o mais moderno Hospital de
Olhos e Clínicas de Caraguatatuba,
“Centro Oftalmológico do Litoral Norte”, onde
serão atendidos pacientes particulares,
convênios médicos e do SUS, com a mesma
qualidade e atenção. Mais informações:
F.: (12) 3883-2814 / 3882-1692/ 3883-5347.
Sucesso!!!

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Obras na Rodovia SP 131 continuam
em ritmo acelerado em Ilhabela

A Rodovia SP 131, na
altura do bairro do Piúva, na
região Sul, continua com as
obras emergenciais de contenção.

A ação, em caráter
emergencial devido sua gravidade, zela pela segurança
dos moradores e transeuntes
da via, que ficou interditada
em sua totalidade por uma
semana depois do grande
desmoronamento e a poucos
Antes do início das
dias liberados ambos os sen- obras, foram realizadas reutidos da pista.
niões com a sociedade civil
e autoridades de Ilhabela,
Após o deslizamento, para esclarecimentos técnifoi constatado a instabilida- cos sobre a obra do Piúva. Na
de do solo, que culminou na ocasião, foram apresentados
contratação de uma empresa também, os investimentos da
para remoção de entulho, Prefeitura e duração total premateriais soltos, visitas téc- vista, que será de, no máximo
nicas e inspeções, instalação seis meses.
de instrumentação, monitoHistórico
ramento, drenagem, liberaA
rodovia SP 131 (alção da via e sondagens de
tura
do
bairro
do Piúva) ficou
solo e rocha.

interditada em sua totalidade
por uma semana após grande
desmoronamento, que levou
muito material (árvores, terra
e resíduos do imóvel destruído). Atualmente, a via segue
liberada em ambos os sentidos, após dias com meia pista no sistema “Pare e Siga”,
com os trabalhos de desobstrução realizados por diversas
equipes da Prefeitura, entre
elas, Secretarias de Planejamento Urbano, Obras e Habitação, Serviços Urbanos e
Defesa Civil.

Caraguatatuba tem mais um projeto
na área de recursos hídricos aprovado
Caraguatatuba conquistou mais uma aprovação
em projetos na área de recursos hídricos e contemplará
a barra da Lagoa Azul, no
canto Sul da praia do Capricórnio, localizada na região
Norte do município. A reunião foi realizada na manhã
desta sexta-feira (26/07) no
auditório Maristela, na Fundacc, durante a II Reunião
Plenária do Comitê de Bacias Hidrográficas de 2019.
O projeto de controle
e execução de monitoramento da barra da Lagoa Azul,
aprovado oficialmente durante a reunião, consiste em
uma medida para evitar ocasionais alagamentos no bairro em decorrência de chuvas
e marés altas. A verba cedida
pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro)
para a ativação do projeto
foi de R$ 460.742,05, junto
com a verba atribuída pela
Prefeitura no valor de R$
24.404,92, somou um total

de R$ 485.146,97.
Será colocado na barra da Lagoa
Azul um sensor para
alertar possíveis riscos
de enchente. O nível
da água que acionará
o alarme será decidido
por especialistas que
estudarão a profundidade da
lagoa e, após o acionamento
do alarme, a Secretaria de
Serviços Públicos estará autorizada a realizar a abertura
da barra, possibilitando o escoamento das águas, evitando alagamentos na região do
Morro do Chocolate e Jardim
Santa Rosa.
O secretário de Meio
Ambiente, Agricultura e
Pesca, Marcel Luiz Giorgeti, participou da plenária e
considera os projetos fundamentais para a cidade. “Nós
corremos atrás e fazemos
todo o possível para que estas obras tenham prioridade
altíssima em nosso governo;
trata-se de um mecanismo

que auxiliará muito no monitoramento da lagoa Azul.
Poderemos intervir sempre
que necessário, impedindo
enchentes e alagamentos na
região. Isso significa muito
mais segurança para a população”, completou.
O CBH-LN é presidido pelo prefeito de
Ubatuba, Délcio Sato, e é
formado pelas Câmaras Técnicas de Educação Ambiental (CTEA), Saneamento
(CTSAN), e Planejamento
e Assuntos Institucionais
(CTPAI), além dos Grupos
de Trabalho de Agroecologia e Sistema Agroflorestais,
Cobrança pelo Uso da Água,
Comunidades Isoladas e de
Segurança da Água.
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Gracinha entrega oficialmente
o mirante “Amanda Almeida’’

Homenagens e muita
emoção tomaram conta do
evento agraciados por um
magnifico pôr do sol, e uma
linda homenagem feita de
uma forma tão carinhosa!
Assim a Prefeitura de Ilhabela, entregou na tarde da
sexta-feira (26), o novo mirante do Piúva, localizado na
região Sul, cujo o nome não
poderia ser outro: Mirante
“Amanda Almeida”.
No evento, uma homenagem a jovem foi transmitido por vídeo com os
momentos vividos por ela,
emocionando a todos os presentes, em especial sua mãe
Bernadete Ribeiro e seu pai
Caetano de Almeida, que
abriu o coração, “Primeiramente, agradeço a Deus por
estar aqui. Me faltam palavras porque já mostraram
tantas coisas boas sobre ela,
mas neste mirante eu acho
que o coração colocado ali,
será o que melhor irá representar a minha filha, não só
dela, mas o meu também,
com todo esse carinho recebido. Agradeço a todos que
contribuíram para que essa
homenagem
acontecesse,
nunca imaginei que ficaria
tão conhecida a história da
minha caçula, agradeço a todos que contribuíram e todos
os presentes. Esse mirante,
será a marca da Amanda no
mundo.
A Prefeita Maria das
Graças Ferreira, a Gracinha
esteve presente na cerimônia, acompanhada dos secretários Rogério de Lucca Moraes (Planejamento Urbano,
Obras e Habitação) e Luiz
Lobo (Planejamento e Gestão Estratégica), que contou

também, sobre como a jovem
era atenciosa com sua filha,
“Ela era amiga da minha filha, tinha um carinho enorme
por ela, nas festas que estivemos juntos, minha filha era
mais nova, então ela ficava
preocupada da pequena cair
quando estava brincando,
sempre ficava de olho, com
todo zelo, quase como uma
irmã mais velha.
Ela era uma menina
muito carinhosa, que irá deixar saudades. Digo a você
Dete, parabéns pela linda filha que teve. ”
Os amigos de Amanda: Paula Fernanda, Amanda
Ferraz, Gabriela Pertanela e
Tiago Brito, deram um depoimento falando sobre o
prazer de ter conhecido e
convivido com a homenageada. “Neste momento, ela
deve estar se sentindo, por
que agora ela tem um mirante, ela merece muito, aqui se
tornou um dos melhores da
ilha para tirar foto”, destacou
Amanda.
O Mirante “Amanda
Almeida” conta com iluminação cenográfica de impacto e paisagismo complementar. O espaço pode ser
admirado de lugares varia-
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dos, inclusive por passageiros durante a travessia São
Sebastião-Ilhabela.
Além disso, tem guarda corpo translúcido, uma
plataforma com deck em balanço de formato triangular
de 20x14m. Apoiado em estrutura metálica galvanizada
e deck de madeira reciclada
sob a encosta, a plataforma com o logo “Ilhabela”,
tem dimensões de 12,75m
de comprimento, 0,30cm
de largura e 1,78m de altura. Foi entregue também, o
estacionamento de apoio ao
mirante, com 21 vagas, que
atenderá a demanda de visitação ao espaço, que já é
ponto turístico e hoje conta
com um grande diferencial
que agrega mais ao potencial
do local.
Entre os propósitos
da área é de fazer com que o
arquipélago de Ilhabela, seja
levado para todos os cantos,
não só nas fotos, mas na memória dos visitantes. Por que
além de gerar mídia espontânea para Ilhabela, se torna
mais um cartão postal. “Muitas pessoas já passam por ali,
e registram fotos lindas, com
uma bela paisagem. Esse mirante é especial não só para
nós moradores, turistas e veranistas, mas para a família
da Amanda que a perdeu tão
precocemente, mas que estará eternizada neste local, tão
festivo como a vida que ela
viveu”, finalizou Gracinha.
Após a cerimônia de
inauguração, foi realizado
o Luau Cultural, com muita
música boa, organizado pela
Secretaria de Cultura.
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Ilhabela encerra Race Village
no mês náutico

Chegou ao fim, neste
domingo (28), o Race Village,
espaço instalado no Centro
Histórico de Ilhabela por 23
dias, cercado por turistas, comunidade local e atletas desde
o início de julho, mês náutico
de 2019, cuja principal competição foi a Semana Internacional de Vela, que contou com
um grande crescimento de número de visitantes em relação
ao ano anterior no local.
O evento durante esses
dias, disponibilizou diversas
atrações gratuitas, entre shows,
palestras, feira literária, sala de
cinema, entre outras.
Apenas nos dez primeiros dias de atividades, 30 mil
pessoas passaram pelo espaço
de convivência. Os shows e palestras receberam bom público
todas as noites.
O crescimento no número de visitantes no Race
Village é reflexo do grande
envolvimento da comunidade
e dos turistas com o novo espaço e também com o aumento
do número de atividades. Neste
ano, o espaço de convivência
recebeu 100 eventos até o dia
28 de julho, um incremento de
150% em relação à temporada anterior, que promoveu 40
atrações. Os dados são superlativos em diversas áreas. A curva ascendente mais significati-

va em relação a 2018 vem dos
shows: 75% maior. Cresceu
de 18 no ano passado para 32
apresentações este ano.
Defensora do chamado
Turismo Regenerativo (conceito de que usa turismo para
restaurar as características geográficas e culturais do local),
a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Bianca Colepicolo explica
o novo layout e arquitetura do
Race Village. “Procuramos impactar o mínimo possível na
paisagem do Centro Histórico
e no jeito de as pessoas conviverem no espaço próximo ao
píer da Vila”, relata a secretária, lembrando que a montagem permite que o público
transite com mais liberdade
pelos estandes. “Também buscamos racionalizar custos.
Ações como corte da
queima de fogos, foco em palestras locais, entre outras,
permitiram oferecer maior va-

riedade de eventos, mantendo
a qualidade, e com uma economia na casa de R$ 2 milhões”,
detalha.
Para a secretária, o trabalho iniciado neste ano segue
a orientação para que o município tenha realmente ‘a cara’ do
conceito implícito no slogan
‘Vida Natural’, valorizando a
vocação turística de terra e mar.
E não ficará restrito ao mês
náutico. Entre os principais
projetos estão a implantação
de estrutura para observação
de pássaros, o Birdwatching,
com a construção de seis torres
no Parque Estadual de Ilhabela, uma das maiores reservas
de Mata Atlântica conservada
do mundo; a qualificação dos
guias e certificação dos barcos
para avistamento de baleias e o
projeto ‘Comer e Morar’, com
a preservação e valorização da
cultura e culinária em uma das
últimas vilas de caiçaras do Litoral Norte, em Castelhanos.

Caraguatatuba disponibiliza mais de
oito mil consultas em oftalmologia, que
incluem 360 cirurgias de Catarata
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Saúde, disponibiliza à população 8.400
consultas oftalmológicas em
convênio estabelecido junto
ao Hospital de Olhos de Caraguatatuba.
O contrato inclui um
total de 700 consultas mensais; 360 cirurgias de catarata; 264 cirurgias de pterígio e
demais exames oftalmológicos em um ano.
De maio até o dia
26/07 deste ano, já foram
agendadas 2.706 consultas.
O médico responsável, José
Ernesto Ghedin Servidei,
explica que a cirurgia de catarata é de extrema importância ao paciente vítima da

doença.
“A catarata é uma
forma de cegueira reversível. Então as pessoas que,
às vezes, não enxergam ou
só veem vultos voltam a
enxergar por meio desta cirurgia. Em Caraguatatuba,
nós temos o privilégio de
operar os pacientes do SUS
com o mesmo equipamento
que operamos os pacientes

particulares e de convênios”,

avalia o médico que já realiza esta cirurgia na cidade há
22 anos.
Segundo o médico, a
mesma tecnologia do Albert
Einsten, usada em países de
primeiro mundo, por meio
da Prefeitura de Caraguatatuba, é acessível aos pacientes do SUS.

HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

“Mudamos os
políticos, não a
política!”

Edson Nelson Soares Botelho

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

Um avião, cheio de deputados e senadores,
caiu numa mata em Minas Gerais. Um mineirinho que viu a queda foi até o local e
enterrou todo mundo. No dia seguinte, um
helicóptero que procurava o avião desaparecido, ao ver os destroços, pousou.
— Onde estão as pessoas que estavam no
avião?
— Uai, sô! Interrei tudo.
— Mas não podia, pois eram políticos importantes. E não tinha nenhum vivo?
— Óia! Inté discunfiei que tinha, e gritei: • Mudou o apelido do avião do Lula. Agora
Tem arguém vivo aí? Uns déis levantô a mão. é Arca de Noé: Só entram os sobreviventes
do Delúbio.
— E onde eles estão?
— Uai! Interrei anssim mermo, pruque du
jeito que político mente... Num creditei em
ninhum deles.

PIADAS DE POLÍTICO
Uma firma de engenharia selecionou na África
uma centena de trabalhadores de uma tribo de
antropófagos, para uma obra em Brasília. Antes
de iniciarem o trabalho, o diretor os reuniu, e recomendou:
— Vocês agora são operários de uma grande
empresa, trabalham na capital de um grande
país, e os salários são melhores do que na África. Mas é preciso ter cuidado com o seguinte:
Nada de comer carne humana por aqui. Isso é
proibido e dá cadeia. Entendido?
Todos concordaram e começaram o trabalho.
Nenhuma irregularidade, mas depois de três meses o diretor os reuniu novamente, e perguntou:
— O trabalho de vocês está muito bom e rendendo bastante. Mas sumiu a moça que serve
o cafezinho, e ninguém consegue encontrá-la.
Algum de vocês sabe o que aconteceu com ela?
Ninguém disse nada, e o chefe deles respondeu
por todos:
— Não sabemos nada disso, não senhor. Somos
todos muito obedientes, e estamos seguindo as
recomendações.
Quando o diretor se afastou, o chefe perguntou:
— Quem foi que fez churrasco da moça?
Um deles se acusou, e o chefe esbravejou:
— Seu imbecil! Nós estamos aqui, com essa tremenda oportunidade nas mãos, e você estraga
tudo! Já comemos cinco deputados, três senadores, dois ministros, e ninguém nem percebeu.
E ainda poderíamos continuar por muito tempo,
mas você foi avançar logo sobre uma pessoa
que faz falta!
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• Pensando bem, qualquer dia até os papagaios no Brasil vão falar corruptaco, corruptaco. (Cláudio Humberto)
Constatações
• Foi só mandar um brasileiro pro espaço,
que já sumiu um planeta.

• Não deixe de assistir o horário político na
TV. Talvez seja a única oportunidade de ver
políticos brasileiros em cadeia nacional.

Áries - 21/3 à 20/04

Não faltará emoção num encontro com alguns
amigos do passado. Evite brigas. Cuidado ao criticar o
pessoal de casa e controle a mania de falar sem pensar. Nº
da Sorte 15.

Touro - 21/04 à 20/05

Não se esqueça de que para mudar alguma
coisa você vai precisar de coragem e garra. Esteja confiante
numa entrevista de emprego. Com o par, curta os momentos
a dois. Nº da Sorte 11.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Seus projetos profissionais ganharão novos
estímulos dos astros, mas não deixe a saúde em segundo
plano nem seja implicante com seus colegas de trabalho.
Nº da Sorte 07.

Câncer - 21/06 à 21/07

Aposte no seu poder de atração e viverá fortes
emoções na cama com o par. Sua generosidade será motivo de elogios dos amigos, mas afaste-se de gente falsa.
Nº da Sorte 10.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

• Bons tempos aqueles em que os três poderes eram o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. (Millôr)

Você vai exigir demais das pessoas e deverá
se aborrecer com gente jovem. No romance, disfarce seu
ciúme e pratique atividades relaxantes para aliviar as
tensões. Nº da Sorte 13.

Virgem - 23/08 à 22/09

Situações de conflito deverão surgir. Nessa
hora, cuide mais da sua vida e não se envolva nos problemas
dos outros. Relaxe ouvindo uma boa música. Nº da sorte
21.

• Há malas que vêm para o bem. (José Ingenoíno)

• O PT é um partido interessante: Começou
com presos políticos, e vai terminar com políticos presos. (Joelmir Betting)
• A única diferença entre o político e o ladrão
é que o primeiro a gente escolhe, e o segundo
escolhe a gente.
• O PT é um partido dirigido por intelectuais que lêem e não trabalham, formado por
militantes que trabalham e não lêem, coordenado por sindicalistas que não lêem nem • Deve haver, escondida nos subterrâneos
do Congresso, uma escola de malandragens,
trabalham.
golpes, perfídias e corrupção. Não é possível
que tantos congressistas já nasçam com tanto
conhecimento acumulado.
• Quando olho meu título de eleitor, entendo
o verdadeiro significado de zona eleitoral.

Suzane von Richthofen, consultando o advoga• Um dos primeiros presidentes do Brasil foi
do:
o Prudente de Morais. Daí pra frente tivemos
— Eu tenho alguma chance de ser absolvida?
um monte de presidentes imprudentes e imo— Só se for julgada pelo Congresso Nacional.
rais.

3600-6280

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Admita seus erros e tire proveito das dificuldades. Procure cuidar melhor da sua aparência caso precise
se apresentar em público. Aguarde o melhor momento para
agir no amor. Nº da Sorte 21.

Escorpião-23/10 à 21/11

Dê um voto de confiança às pessoas próximas
e demonstre mais o seu carinho. Divirta-se nos encontros
com os familiares e, se tiver chance, improvise uma viagem.
Nº da sorte 66.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12
Terá facilidade para fazer planos, mas sentirá
dificuldade para colocá-los em prática. Siga sua intuição
com confiança. Pode esperar por momentos de atração
com quem ama. Nº da Sorte 23.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Não exija demais do seu relacionamento
amoroso e busque qualidade e segurança na sua relação
com o par. Se puder, programe uma viagem em família. Nº
da sorte 04.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

• O novo e-mail do governo é: Planalto@
lheira.gov.br.

Pense muito bem antes de se envolver em
confusão e encare a possibilidade de realizar algumas
transformações na vida. Os assuntos domésticos vão estar
em alta. Nº da sorte 08.

Peixes - 20/02 à 20/03

Com seu carisma à flor da pele, conseguirá
resolver algumas questões familiares. Faça planos que
possa cumprir para não quebrar a cara. Um passeio com
seu amor vai estimular. Nº da Sorte 08.
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Guarda Mirim de Caraguatatuba visita o
2° Batalhão de Choque em São Paulo

A Guarda Mirim de
Caraguatatuba esteve na
segunda-feira (22/07), no
Batalhão de Choque da Polícia Militar em São Paulo. A
visita foi realizada sob a coodenação do diretor do projeto, Daniel Ribeiro de Souza.
Participaram 54 aspirantes à
carreira militar, que fizeram
diversas atividades durante o
dia todo.
A visita teve a finalidade de mostrar um pouco
da carreira militar e como
funcionam os batalhões.
A equipe foi recebida pela
Tenente Jéssica Regina de
Oliveira, que juntamente
com o Tenente Bruno Cesar, ministrou uma palestra
sobre a história e trabalhos
realizados pelo 2° Batalhão
de Polícia de Choque – Batalhão Anchieta, e meios de
ingressar na carreira militar.
Segundo Ana Beatriz
dos Santos, aspirante Marcondes, de 16 anos, participar do evento foi decisivo
para ela, pois sempre quis
seguir nessa carreira. “Vim

APTO. Indaiá 200m
da praia “OCASIÃO” só
até 31/07/ R$ 200.000,00/
ac. financiamento/ 996618946

com o objetivo de aprender
coisas novas que eu possa
utilizar no futuro já que pretendo ir para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército”, explicou.
Durante a palestra, o
Tenente Bruno Cesar, apresentou também algumas
situações reais que podem
acontecer durante o trabalho
e como agir, por exemplo,
em casos de manifestações.
Estar concentrado e manter
a postura é essencial, pois as
manifestações podem ou não
ser pacíficas e medidas precisam ser tomadas. “Nós res-

VD Jaraguazinho
ac. prop. R$ 700 mil/ 5
casas 1 dor/ sendo 4 novas sem uso e uma 2 dor/
ter. 480m²/ 98240-5545
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pondemos por igual, a partir
do momento em que eles
quebram a ordem estabelecida, você tem que responder à
altura”, esclareceu.
Após a palestra, a
equipe de aspirantes conheceu de perto o sistema da
Rocam, programa de policiamento com motocicletas,
e tiveram a oportunidade de
aprender mais, tirar dúvidas
e puderam até andar nas motos. A visita, no entanto, foi
breve, pois logo em seguida
a turma foi levada ao Quartel
da Luz, também conhecida
por Mansão da Rota.

VD Golfinho R$ 220 mil/
ac. prop/ s/ coz/ 2 dor/
wc/ chur/ qto. despejo/
escritório/ gar 2 carros/ cerca elétr/ doc ok/
98240-5545

ALUGO

APTOS

E

FLAT’S Definitivos/ próximo UBS Tinga/ tratar
fone: (12) 99788-2882
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Regularização Fundiária do Morro
dos Mineiros é tema de audiência
pública em Ilhabela

Fique por dentro das
coisas que vão acontecer no
seu bairro, venha participar
do encontro para discutir sobre os assuntos da audiência
da“Regularização Fundiária
do Morro dos Mineiros”. A
Prefeitura de Ilhabela, por
meio da Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e
Habitação, realizara no dia
30 de julho, às 18h, na Praça José Amâncio da Silva, a
Audiência Pública sobre a
Regularização Fundiária do
“Morro dos Mineiros”.
Entre os assuntos tratados estão: informações sobre cadastros das escrituras,
levantamento social, identificação de área, levantamento
de aspectos sociais, valores,
delimitação de limites dos
núcleos, consultoria de projetos, serviços de topografia
e apresentação da empresa
escolhida para prestar serviços e execução de obras.
O encontro tem como
objetivo expor os temas e

debater com a população sobre o cumprimento dos serviços a serem realizados no
bairro. A equipe técnica da
pasta fará a apresentação do
projeto.
Regularização Fundiária
A Regularização Fundiária consiste no conjunto
de medidas jurídicas, urba-

nísticas, ambientais e sociais
que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à
titulação de seus ocupantes,
de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade
urbana e o direito ao meio
ambiente
ecologicamente
equilibrado.
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ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
kiosk do Zequinha, a partir de
R$900,00 1 dorm, sala, coz.,
área de serviço. (água, IPTU
e condomínio incluso), piscina
e garagem. Tel.: (12)
3883-2665 / (12) 98127-1333
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAODINÁRI PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE DE
PAUTA MENSAL.
A “ASSOCIACÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, à avenida
José Benedito de Faria, nº488, Ponte seca, CEP: 11675-030, Cidade de
Caraguatatuba-SP, através de sua Diretoria Executiva, devidamente
representada por seu Presidente Sr. (a) JOAO BATISTA DOS SANTOS,
CONVOCA através do presente Edital, AFIXADO EM SUA SEDE, para
ciência de todos os associados contribuintes, para Assembléia Geral
Ordinária, que será realizada na Sede Dr. Keiiti Nakamura, na Avenida
José Benedito de Faria nº488, Ponte seca, CEP: 11675-030,Cidade de
Caraguatatuba-SP, às 9:00 horas, do dia 03 de agosto de 2019, com a
seguinte ordem do dia:
A - Prestação de contas mensais,
B - Apreciação e aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal.
C - Demais deliberações
D - Assuntos de interesse geral
E – Regularização de Ata de 2018 e 2019.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas,
com a presença da
maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer
número, meia hora
depois, não exigindo a lei quorum especial.
Caraguatatuba, 16 de julho de 2019.
A Diretoria.
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

O Condomínio Residencial Cravinhos, requer que o Sr. Djalma dos Santos,
portador da CTPS n. ° 0060677-00608 , compareça na empresa ASSCON,
localizada na Av. Siqueira Campos, n. ° 583, Sumaré, Caraguatatuba-SP,
para a entrega de sua CTPS para anotação da rescisão do contrato de trabalho em decorrência do término do prazo de 05 anos contados da data da
concessão de sua aposentadoria por invalidez.

B. Alto alugo kitnet
mob/ c/água/ luz/ iptu/
sky/ wi-fi/ casal s/filhos/
animais/ R$ 690,00 c/
depósito/ 99205-7829

ALUGO

VD casa próximo ao
Centro 3 dorm. sendo
uma suite no térreo mais
dois quartos com sacada
no piso superior/ área
gourmet/ dctos ok/ facilita
pgto direto com proprietário/ aceita imóvel até
50%/ TT 99622-9797

9306/ (12) 98209-8467

Casa

no

Travessão 2 dor/ sala/
coz. americana + vaga/
R$ 800,00 (12) 3887-

ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martim Sá
(12) 3882-1083/ 988420002/ 99672-0020

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1002629-76.2019.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião – Usucapião Extraordinário
Requerente: Audísio Santana de Souza e outro
1ª Vara Cível 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião,
PROCESSO Nº 1002629-76.2019.8.26.0126
O MM. Juiz Auxiliar de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo, Dr. Fábio Bernardes de Oliveira Filho, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER aos réus ausentes, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Cilene Cavalcante das Rocha Souza e Audisio Santana de Souza ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando o lote 10 da quadra H no Bairro Golfinho localizado à Avenida Pedro
Reginaldo da Costa, s/n°, Caraguatatuba/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados 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 no forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 28 de junho de 2019.

PROCURO serviço de
faxineira ou diarista
semanal, quinzenal ou
mensal. Tenho ótimas
referências sou
caprichosa c/ Andréia/
(12) 99680-6003

Noroeste News - Classificados

PROCURO trabalho de
diarista para comércio ou
residência. Tenho referencias e experiência /Tratar
Telefone: (12) 98230-0553
c/ Cassia

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

Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2
fundo para represa.
R$ 30.000,00 aceito
carro. Fone: 974040022
e 997299981

1º de agosto de 2019
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VENDO APARTAMENTO no
Calçadão de Caraguatatuba
c/ sala grande, cozinha,
dormitório e wc, R$ 150,00
mil Aceito parte carro ou
casa. Rua Santa Cruz, 197
Centro Caraguatatuba c/
Portela

CIBELI TRAVESTI
Branquinha, ativa.
Faço beijo grego.
(12) 99788-5718
MARCELA – 22 anos, morena,
mulherão, baixa, carinhosa,
lábios grandes, seios GG,
bumbunzão, Massaguaçu
(12) 98263-4313
ISA – Baixinha, peituda, casada,

completa. Faço tudo c/ carinho,
ALUGO Kit no Travessão Portão Usado Madeira
2
folhas
300x220/
ótimo
adoro beijar na boca.
c/ água e luz/ R$ 550,00
estado
conservação/
Aceito cartão, c/ local.
(12) 3887-9306/ (12) R$ 800,00/ 3883-9974/
(12) 99788-2760
98209-8467
98188-6900
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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