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Caraguatatuba inicia
curso de eletricista de redes
da EDP São Paulo
Depressão em
adolescentes é tema
de palestra em Ubatuba
Professores de Ubatuba
participam do 1° Encontro
de Formadores do Litoral Norte

Ilhabela recebe prefeitos
do Estado de São Paulo
em reunião da Aprecesp
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MP da Liberdade Econômica e seus
impactos na duração do trabalho

A Comissão Mista do Congresso
Nacional aprovou o relatório da Medida
Provisória nº 881/2019, conhecida como
MP da liberdade econômica, ainda intitulada como a Declaração de Direitos de
Liberdade Econômica. Tal aprovação aproxima ainda mais a possibilidade de novas
mudanças significativas na legislação trabalhista. Um dos temas mais polêmicos e
que provoca inúmeros questionamentos,
diz respeito à duração do trabalho, mais
especificamente da permissão de trabalho
aos finais de semana e feriados.
Atualmente a legislação trabalhista estabelece remuneração diferenciada
aos trabalhadores que exerçam atividades
aos finais de semana e feriados, obrigando inclusive, a empresa que exige o trabalho nestes dias, que institua uma escala
especial de folgas para tais funcionários,
que serão usufruídas durante a semana. A
MP, que é elogiada por economistas e integrantes do mercado financeiro pretende a
redução de tais encargos para as empresas,
objetivando, desta forma, desonerar a folha
de pagamento e contribuir com a redução
das taxas de desemprego.
O governo defende que tal medida
visa aumentar o espaço da livre iniciativa
e que tem o potencial de aumentar o PIB
per capita do brasileiro e gerar muitos empregos, todavia as discussões em volta do
tema são totalmente antagônicas.
Do ponto de vista jurídico, há os que
defendam que a MP apenas pretende tornar
o Estado menor e menos intervencionista,
incentivando o empreendedorismo, bem
como a geração de renda e emprego, não
havendo que se falar em redução de direitos dos trabalhadores, já que todas as garantias do trabalho permanecem previstas
na própria Constituição Federal e seriam
mantidas. Para os defensores da MP esta
visa apenas garantir a liberdade de trabalhar e produzir, com limitação das hipóteses de restrição do poder público e dos
sindicatos, o que certamente provocará aumento na produção, maior disponibilidade
de serviços para a população e geração de
emprego.
Com a permissão de trabalho aos
sábados, domingos e feriados, sem a necessidade prévia de permissão do poder
público, ou obrigatoriedade de negociação
coletiva ou de requerimentos administrativos às autoridades, até os bancos passariam a trabalhar em tais dias, já que haveria

a revogação da Lei 4.178/62, que veda a
abertura de bancos e outros estabelecimentos aos finais de semana, mudança que
provocaria alterações inclusive na duração
do trabalho dos bancários, que atualmente
contam com jornada especial de 6 horas.
Mencione-se também que o Governo pretende a liberação de 78 setores da
economia brasileira que teriam permissão
de atuar em sábados, domingos e feriados,
o que resultaria em maior geração de empregos, considerando que para mais dias
de trabalho, haverá necessidade da contratação de mais pessoas, que, por sua vez,
teriam folgas garantidas em outros dias da
semana, respeitando-se um domingo por
mês.
Todavia, para os que condenam a
MP, representados por grande parte dos
juristas da área trabalhista, a medida representa um retrocesso e ameaça direitos
adquiridos ao longo dos anos pelas categorias, culminando em total insegurança jurídica para o país. Para muitos a MP, nada
mais é do que uma nova reforma trabalhista, de proporções menores que a promovida em novembro de 2017, mas que visa
reduzir direitos da classe trabalhadora.
Os contrários a MP ainda defendem que a medida não trará melhoras na
geração de empregos, muito pelo contrário originará maior precarização, menores
salários e provocará impacto negativo na
economia, isto porque a própria reforma
trabalhista que flexibilizou direitos, não
diminuiu os índices de desemprego atuais,
que continuam subindo, isto porque provocou maior rotatividade entre os empregados, pois muitas das pessoas que estavam
empregadas com valores mais altos de remuneração foram demitidas e contratadas
por valores menores.
Tecidas tais considerações, há que
se ter assente que a MP pretende apenas estabelecer normas de proteção ao livre exercício da atividade econômica e remover
obstáculos burocráticos à iniciativa empresarial, sendo certo que a liberação do trabalho aos finais de semana e feriados para
algumas categorias certamente impulsionará a economia e gerará mais empregos.
A redução da participação do Estado nas
atividades econômicas representa avanço
de desburocratização, essencial para o pleno desenvolvimento econômico.
*** Fernanda Andreoli, especialista
em relações de trabalho do Massicano
Advogados
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Procon de Caraguatatuba promove
Semana de Conciliação e Negociação
de Dívidas em outubro

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba realiza
a Semana de Conciliação e
Negociação de Dívidas entre
os dias 22 e 24 de outubro,
das 10h às 16h, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc),
no bairro Jardim Primavera.
Na ocasião, os consumidores
endividados terão a oportunidade de limpar o seu nome
e recuperar o crédito.
O evento contará com
representantes dos bancos
Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal, Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e da empresa de telefonia
Vivo.
Os interessados devem se dirigir ao Cejusc e
apresentar originais e cópias
do RG, CPF, comprovante
de residência, comprovantes

da renda (pessoal e familiar/
holerites recibos de pensão
ou aluguel) e demonstrativos
das dívidas (contratos, extratos, faturas, carnês).
O Procon de Caraguatatuba também promoveu
uma Semana de Conciliação
e Negociação de Dívidas em
março desse ano.
O Cejusc está localizado na Avenida Paraná, 340
– Jardim Primavera, próximo a UPA da região Central.
Mais informações nos telefones (12) 3882-3759 – Cejusc
e 3897-8282 – Procon.

Serviço
Semana de Conciliação e
Negociação de Dívidas
Período: De 22 a 24 de outubro
Horário: das 10h às 16h
Local: Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc)
Endereço: Avenida Paraná,
340 – Jardim Primavera
Procon de Caraguatatuba
Endereço: Av. Frei Pacífico
Wagner, 908 – Centro.
Telefones: (12) 3897-8282/
(12) 3897-8279

Praça do Caiçara recebe recreação,
teatro e dança com Folclore em festa

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural
de Caraguatatuba preparou
para esta quinta-feira (22),
data em que se comemora
o folclore brasileiro, um dia
repleto de atividades recreativas alusivas ao folclore
para a garotada. A programação do Folclore em Festa é
gratuita e começa a partir das
8h, na Praça do Caiçara.
Sucesso nos anos anteriores, este ano, o Folclore em Festa terá atividades
realizadas das 8h às 12h e
das 13h30 às 17h e atenderá
crianças de todas as idades.
Durante o evento
a meninada poderá interagir com os personagens do
folclore, Saci Pererê, Iara,
Emília e Curupira. Além de
participar das brincadeiras
tradicionais, como: amarelinha, bola de gude, pião, corda, corrida no saco, cabo de
guerra, cinco marias, pipa.
Também irão assistir a apresentações de teatro, música,
contação de história, palhaçaria e circo, roda de capoeira e atividades como pintura
no rosto e desenhos.

Para o coordenador
de folclore e tradições populares da Fundacc, Felipe
Leite, iniciativas como esta
são muito importante para as
crianças, pois é uma forma
de ensinar-lhes sobre o folclore e também sobre brincadeiras que fizeram parte da
infância de várias outras gerações antes da internet. “É
gratificante para nós vermos
a criançada brincando e se
divertindo fora dos jogos e
da internet. Eles se divertem
e nós também”, destacou.
Além das atividades
haverá uma decoração típica
voltada ao folclore, preparada com todo o carinho pela
equipe de artes da Fundacc.

As crianças também terão
acesso ao projeto ‘Biblioteca Viva’, implantado na Biblioteca Municipal Afonso
Schmidt no início do ano e
sucesso no Festival do Camarão.
Dentre as atividades
do projeto estão a pintura
de desenhos de personagens
folclóricos, livros com a temática e decoração lúdica.
As escolas interessadas em levar seus alunos
para o dia recreativo precisam entrar em contato com
os coordenadores Felipe
Leite e Bruna Caldas ou com
a diretora de cultura, Suely Loyola pelo número (12)
3897-5661.
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Curso de Manipulação de Alimentos
ensina boas condutas na área alimentícia

O curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba por
meio do Banco Municipal de
Alimentos, com a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, formou mais uma turma
na quinta-feira (15/08).
O curso foi realizado
na sede do Banco de Alimentos e ministrado pela nutricionista Cíntia de Araújo. Ao
todo, foram 25 participantes,
entre eles funcionários, pessoas interessadas na área e
microempreendedores.
A área da alimentação é extremamente delicada
e precisa de muita atenção.
Por isso, o curso aborda assuntos como: tipos de contaminação; higienização das
mãos; o que é proibido quando manusear o alimento; uso
de adornos (anéis, pulseiras,
relógios) e a importância dos

EPI’s – Equipamentos de
Proteção Individual.
Para os interessados
no curso, é importante saber
que a turma de setembro já
está fechada. Mas estão abertas novas inscrições para o
dia 24 de outubro. “Caso tenha desistência, os inscritos
para outubro serão colocados
na lista de setembro”, explicou a nutricionista Paula de
Almeida.

A capacitação serve para todos que possuem
contato com alimentos e,
também, dá direito ao certificado, que é uma exigência
da Vigilância Sanitária do
município, com renovação
anual.
O Banco de Alimentos fica na Avenida Ministro
Dílson Funaro, nº 287- Jardim Britânia, telefone (12)
3887-3551

Servidores da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania
recebem noções de ética e disciplina

O Departamento Ético Disciplinar da Secretaria
de Administração da Prefeitura de Caraguatatuba orientou um grupo de servidores
sobre ética e disciplina no
serviço público na quinta-feira (15/08), na Secretaria
de Desenvolvimento Social
e Cidadania, no Indaiá.
A psicopedagoga e
mestre em Linguística, Érika
Miskolci, do Departamento
Ético Disciplinar, acompanhada da agente administrativa Fabíola Santos Bianchi
e do estagiário Luan Borges
de Mello, ministrou o treinamento. As orientações têm
um caráter educacional e preventivo para que os servidores conheçam as atividades
desenvolvidas pelo departamento, como o acolhimento
das denúncias; a abertura de
procedimento
investigativo; processo sindicante e/ou
disciplinar; deveres e proibições; estágio probatório e
avaliações de desempenho,
previstos na Lei Comple-

mentar nº 25/2007 (Estatuto
do Servidor).
De acordo com a diretora do Departamento Ético Disciplinar, Vera Lúcia
Magalhães Albok, o trabalho
da equipe do setor contribui
para evitar as condutas inadequadas de funcionários
públicos. “No ano passado,
demos orientações sobre ética e disciplina para os auxiliares de desenvolvimento
infantil (ADIs). Houve uma
redução de 70% na quantidade dos registros de denúncias
envolvendo ADIs, no Departamento Ético Disciplinar.
Esse resultado nos incentiva
a continuar nosso trabalho
de prevenção e orientação.
O prefeito Aguilar Junior faz
questão de que todos os ser-

vidores saibam dos seus direitos e deveres”, avalia.
Além das orientações
in loco nas secretarias municipais, o Departamento Ético
Disciplinar participou das 11
Integrações de Novos Servidores da Secretaria de Administração, realizadas entre
janeiro de 2017 e junho de
2019, com os empossados do
Concurso 001/2016 e duas
com os recém-admitidos do
Concurso 01/2018, nos meses de junho e agosto. Ao
todo, 735 passaram pelas integrações dos certames.
O Departamento Ético Disciplinar fica na Av.
Frei Pacífico Wagner, 1011
– Centro. Mais informações
pelo telefone (12) 38891410.
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Prefeitura realiza recapeamento
asfáltico e instalação de guias no
bairro Massaguaçu

A Avenida Herman
Pereira de Faria, localizada
no bairro Massaguaçu, região Norte de Caraguatatuba, está recebendo serviços
de recapeamento asfáltico.
O trabalho é realizado pela
Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).
O trabalho tem o objetivo de proporcionar mais
segurança no trânsito de pedestres e veículos na avenida
que, devido ao tempo, estava com o asfalto danificado
e com diversos trechos em
erosão, causando risco de
acidentes.
Aproveitando a manutenção da via, a Sesep
também está instalando novas guias e sarjetas no local.
Para realização desse
serviço, é necessário retirar
todo o antigo asfalto do local, preparar o solo com bica

corrida (composto de pó de
pedra e cascalho), para nivelar a via e prevenir futuras
erosões e após essas etapas o
solo está preparado para receber o novo asfalto.
A Sesep conta com
uma equipe de 12 funcionários e o apoio de um ca-

O setor de empregabilidade da Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi)
da Prefeitura de Caraguatatuba conta nesta sexta-feira
(16/08), com seis vagas de
emprego para atuação na cidade de Ubatuba.
As vagas são para
função de reposição e abastecimento em uma empresa
do ramo farmacêutico. Os
interessados devem procurar
a Sepedi para realizar a inscrição e encaminhamento à
oportunidade de trabalho.

A responsável pelo
setor, Maria Elvira, explica
que sempre recebem vagas
para o município de Caraguatatuba e logo são preenchidas. “Essa empresa de
Ubatuba sabendo do nosso
trabalho, nos contatou e solicitou apoio na contratação,
pela dificuldade que tem encontrado por lá, e pelas vagas daqui já estarem preenchidas”, disse.
É necessário que o
candidato compareça à Sepedi com laudo médico com
CID (validade depende do

minhão trucado e uma retroescavadeira para realizar
o serviço. É previsto que o
novo asfalto seja colocado
na quinta e sexta-feira (22
e 23/08), dependendo das
condições climáticas, pois a
massa asfáltica não pode ser
trabalhada na chuva.

Sepedi conta com vagas abertas
para pessoas com deficiência

tipo de deficiência), RG,
CPF e currículo.
O setor de empregabilidade promove e incentiva
a inclusão de pessoas com
deficiência (PcD) no mercado de trabalho. Em quase
três anos, cerca de 60 candidatos foram inseridos no
mercado de trabalho em Caraguatatuba.
Apenas nesta semana,
20 currículos foram encaminhados somente para uma
empresa do ramo de bebidas
e um candidato admitido por
uma companhia de gerenciamento de cartões corporativos.
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Avança diálogo entre Prefeitura
e Câmara sobre projeto de
reestruturação administrativa

A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira, a Gracinha, reuniu-se na
tarde desta sexta-feira (16),
com vereadores para tratar
do projeto de Reestruturação Administrativa enviado
pelo Executivo à apreciação
do Legislativo. O diálogo
no encontro foi considerado
como um avanço pela prefeita Gracinha Ferreira e pelo
presidente da Câmara, Marquinhos Guti.
A reunião, além da
prefeita Gracinha e do presidente Guti, contou com
a participação de mais seis
vereadores (Anísio Oliveira,
Gabriel Rocha, Luiz Paladino, Nancy Zanato, Thiago
Souza e Valdir Veríssimo), e
de representantes dos setores
administrativo e jurídico do
Executivo, Edvaldo Anízio da
Silva (Secretário de Administração), Regina Gaducci (Advogada Geral do Município)
e Luiz Eduardo (procurador
da Prefeitura). No final desse
encontro, ficou definido que
o Executivo e o Legislativo,
com suas assessorias jurídicas irão até o Ministério Público para concluir a reestruturação dentro do formato da
decisão do Tribunal de Justiça, que determinou a extinção
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de 138 cargos da prefeitura.
O objetivo da decisão é evitar
que a nova reforma não seja
alvo de questionamento futuros, após aprovação.
“Sim, essa reunião
pode ser definida como um
avanço no diálogo entre o
Executivo e o Legislativo no
sentido da aprovação da reestruturação administrativa”,
confirmaram a prefeita Gracinha Ferreira e o presidente, Marquinhos Guti, após a
reunião.
Os cargos foram extintos em 24 de janeiro de
2019, cumprindo determinação do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que
julgou procedente a ADIN,
nº
2003750-49.2018.8.26,
que contestava a Lei Complementar 66/2017, que criou

a Reforma Administrativa.
Desde então, a prefeitura
tem encontrado dificuldade
para atender adequadamente
a população, porque a extinção reduziu drasticamente a
estrutura utilizada para agilizar projetos e demandas dos
munícipes.
Na posse de Gracinha
na Câmara, em 21 de maio
de 2019, os representantes
do Legislativo comprometeram-se em colaborar com
o andamento dos trabalhos
na cidade e com os projetos
voltados ao atendimento da
população. Desde a posse, a
prefeita defende a aprovação
do projeto, que de acordo
com ela prevê a valorização
do funcionário de carreira e
exige melhor formação nos
cargos de direção. “Estamos
empenhamos em elaborar
uma nova Reforma, porque
o funcionalismo é extremamente importante para o funcionamento da prefeitura e
para a manutenção do bom
atendimento à população”,
disse Gracinha.
Os vereadores Gleison Guarubela e Mateus Pestana não participaram da reunião desta sexta-feira porque
agendaram
compromissos
anteriormente.

PM detém casal e
apreende 179 porções
de drogas em S.S.
Um casal foi preso
por tráfico de drogas na noite de sábado (17/08), em São
Sebastião. Na ação foram
apreendidas 140 pedras de
crack e 39 porções de maconha e cocaína.
Equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do
Interior (BPM/I) patrulhavam o bairro Juquehy quando
avistaram um homem dispensando uma sacola ao ver a
viatura. O rapaz foi abordado
e com ele foram encontrados
um celular e R$ 35,00. Na sacola havia 12 porções de cocaína e 56 pedras de crack.
Questionado, o suspeito disse
que estava comercializando
as substâncias e indicou o local onde havia adquirido os
entorpecentes. No endereço,
os policiais se depararam com
a moradora saindo do imóvel.
Ela permitiu a entrada dos
PMs na residência e, durante vistoria, foram localizadas
27 porções de maconha e 84
pedras de crack, além de R$
3.060,00.
Mulher é presa por
tráfico em Caraguá
Policiais militares
do 20° BPM/I prenderam uma
mulher por tráfico de drogas,
no bairro Poiares. Na noite
de quinta-feira (15/08), uma
equipe do batalhão patrulha-

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

va a área quando avistou uma
mulher em atitude suspeita,
atrás de um ponto de ônibus.
Ela foi abordada e, durante
buscas, foram encontrados
238 invólucros com maconha
e 150 pedras de crack em posse da suspeita. Quando questionada, a mulher admitiu que
comercializava drogas naquela área. Ela foi encaminhada
ao Distrito Policial, onde foi
indiciada por tráfico.
Homem é morto a tiros
em Caraguatatuba
Segundo a PM, moradores acionaram a polícia,
após escutarem vários disparos, na noite de terça-feira
(13/08), no bairro Sumaré,
onde um homem de 36 anos
foi encontrado já sem vida.
Ainda segundo a
polícia, o local onde o crime
aconteceu é conhecido como
ponto de venda e consumo de
drogas. O homem tinha passagem por roubo, porte ilegal
de arma e tráfico de drogas
e havia deixado a prisão em
março de 2017.
Máquinas caça-níqueis
são apreendidas em
Caraguatatuba
Segundo a PM, na
noite de sexta-feira (16/08),
policias perceberam uma movimentação suspeita em uma
casa no bairro Sumaré e ao
entrarem no local encontraram as máquinas e oito joga-

dores.

Os proprietários do
local, um homem de 54 anos
e uma mulher de 38, foram
detidos e levados à delegacia.
Foram apreendidos ainda R$
400,00, um caderno com anotações dos jogos, além das 10
máquinas caca-níqueis.
Força Tática detém
homem e apreende mais
de 1,3 mil porções de
drogas em S. Sebastião
O flagrante aconteceu na noite de segunda-feira
(12/08), em uma casa no bairro São Francisco.
Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar
estava em patrulhamento pelo
local quando viu que um rapaz, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir,
sendo alcançado dentro de
uma casa, onde foi abordado.
Durante revista no
imóvel, foram encontrados,
no bolso de sua blusa de moletom, 15 papelotes de cocaína,
além de uma mochila térmica,
com os demais entorpecentes
recolhidos.
Ao todo foram apreendidos 592 supositórios e
109 papelotes de cocaína, 128
pedras e 149 porções de crack, um tijolo e 374 trouxinhas
de maconha, que totalizaram
mais de dois quilos de drogas.
Também foram apreendidos
um caderno com anotações do
tráfico e uma balança digital.
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Depressão em adolescentes é tema
de palestra em Ubatuba

A secretaria de Saúde da Prefeitura de Ubatuba
convida toda a população a
participar da palestra “Identificação de sinais de alerta
e manejo da depressão do
adolescente”, que acontecerá
no dia 4 de setembro, às 18
horas, no Teatro Municipal
Pedro Paulo Teixeira Pinto,
no Centro de Ubatuba.
O evento integra a
programação do “Setembro
Amarelo”, mês de prevenção
do suicídio, e é organizado
pela secretaria de Saúde da
Prefeitura de Ubatuba. A psiquiatra infantil dra. Marcela
Pellegrino abordará temas
como automutilação, cutting,
depressão, ansiedade e sua
relação com o suicídio.
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recível que será destinado
às oficinas terapêuticas de
culinária realizadas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e no Centro de
Referência
Especializado
em Álcool e outras Drogas
(CREAD/CAPS-AD). Esses
equipamentos atuam na reinNo ato de entrada, é serção e reabilitação psicossolicitada a doação de um social de pacientes portadoquilo de alimento não pe- res de doenças psiquiátricas.
Com índices crescentes principalmente entre adolescentes, o suicídio é um fenômeno complexo que exige
envolvimento intersetorial e
esforços articulados para que
estratégias de enfrentamento
possam ser efetivadas.

Professores de Ubatuba participam do
1° Encontro de Formadores do Litoral Norte

A secretaria de Educação de Ubatuba continua
investindo na capacitação
e formação dos professores
coordenadores de sua rede.
Na última quarta-feira, 14
de agosto, uma equipe de
oito professores passou o
dia em Caraguatatuba participando do 1° Encontro de
Formadores do Litoral Norte
– Ciclo Formativo Currículo
na Educação Integral. Com
participação das equipes formadoras das quatro cidades
do Litoral Norte, o encontro
aconteceu na sede da secretaria de Educação do município.
A iniciativa tem como
objetivo formar professores multiplicadores que irão
compartilhar o treinamento
com o restante da rede, falando sobre a Educação Integral, que visa trabalhar com

o aluno em sua totalidade.
Essa formação faz
parte de um Ciclo Formativo promovido pela União
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, uma associação civil sem fins lucrativos, com
sede em Brasília.
Todos os ciclos estão
contemplados nesta formação, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
Em Ubatuba, a supervisora
Maria do Carmo Oliveira é
a responsável pela capacitação junto à UNDIME, entre-

tanto, também participaram
as professoras formadoras
da Educação Infantil, Carol
Reinert, Renata de Paula e
a chefe da Seção da Educação Infantil, Jocely Reis. O
Ensino Fundamental I, teve
a participação das professoras formadoras Fernanda
Righetto e Natalia Ramos e,
como as multiplicadoras escolhidas e representando o
Fundamental II, a coordenadora da EM Tancredo de Almeida Neves, Renata Dugain
e a professora da EM José
Belarmino Sobrinho, Fátima
Sene.
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Ilhabela recebe prefeitos do Estado de
São Paulo em reunião da Aprecesp

A prefeita de Ilhabela,
Maria das Graças Ferreira, a
Gracinha, recebeu dezenas
de prefeitos e autoridades
que participaram da 4ª Reunião Ordinária da Aprecesp
(Associação das Prefeituras
das Cidades Estância do Estado de São Paulo) realizada nesta sexta-feira (16), no
arquipélago.
Participaram
mais de 30 prefeitos das 70
cidades que integram a associação.
No início da reunião,
acompanhada da secretária
municipal de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Bianca Colepicolo,
a prefeita deu boas-vindas
aos participantes e destacou
a importância da união das
prefeituras na defesa dos
interesses das cidades turísticas do Estado e do fortalecimento da associação.
O principal tema abordado
nessa reunião foi o repasse
aos municípios pelo DADE
(Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias), ligado à Secretaria do
Turismo do Estado de São
Paulo, que recebeu duras críticas de prefeitos e do deputado estadual, Edmir Chedid.
Entre as críticas e
demonstrações de descontentamento dos prefeitos, os
números apresentados como
repasse do DADE TUR
2019, considerados muito
reduzidos; a demora no atendimento dos projetos e repasses e até lentidão e qualidade
do atendimento às prefeituras no governo.
O representante do
governo estadual na reunião,
Marcelo de Lima Costa, secretário Executivo da Secretaria de Turismo, fez uma
prestação de contas dos recursos do DADE TUR 2019
e respondeu as principais críticas. Segundo os números
apresentados por ele, foram

R$ 91 milhões de janeiro a
agosto desse ano, enquanto
no mesmo período de 2018
foram R$ 48 milhões. Falou
que os novos projetos seguiram uma análise que obedece seis critérios, entre eles
a capacidade para manter e
incrementar ou requalificar
o fluxo turístico; a consistência entre os objetivos do
projeto e as possibilidades
de estruturação do destino
e por últimos e também a
contribuir para o processo de
desenvolvimento regional,
além de outros três pilares.
Sobre as críticas,
Marcelo alegou que nas últimas reuniões a relação com
os 70 prefeitos da Aprecesp
tem avançado e destacou a
importância da aprovação
dos projetos. “Sem projetos
ninguém receberá recursos.
É a lei”, disse Lima. Ele
defendeu o governo atual, alegando estar pagando
obras das gestões passadas
e afirmou que se receber denúncia formal de prefeitos
sobre atendimento inadequado determinará abertura de
processo administrativo para
apuração.
Ao encerrar o evento,
que durou cerca de três horas, a prefeita Gracinha Ferreira parabenizou a Aprecesp
pela qualidade da reunião,
destacou o desafio do governo estadual para atender
as demandas apresentadas

e reiterou a importância da
união de todos no trabalho
de fortalecimento dos interesses dos municípios. Também convidou a todos para o
Boulevard do Camarão, que
faz parte do 24º Festival do
Camarão de Ilhabela, realizado em dois finais de semana (16 a 18 e 23 a 25) com
intensa programação cultural e gastronômica no Centro
Histórico da cidade.
O Boulevard do Camarão é um espaço para integrar turistas e moradores
e proporcionar várias atividades, como apresentações
musicais de grandes nomes
da MPB, cozinha-show com
chefs renomados de Ilhabela
e de outras regiões; além de
concursos amadores de chef
e ainda sessões de cinema.
O 24º Festival do
Camarão de Ilhabela é realizado pela Associação
Empresarial e Comercial de
Ilhabela, junto a Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e do Turismo.
Além dos prefeitos
e secretários municipais
das cidades que integram a
Aprecesp, estiveram presentes à reunião os vereadores
de Ilhabela, Marquinhos
Guti (presidente da Câmara),
Anísio Oliveira, Mateus Pestana, Nancy Zanato e Luiz
Paladino.
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Aconteceu em Caraguatatuba, no Buffet
Maria José, a palestra “Inovação e novos
métodos de aplicação de produtos em
argamassas, rejuntes e impermeabilizantes”,
realizado pela empresa CERAMFIX
argamassas e rejuntes, com o palestrante
Carlos Roberto da Silva, contando com o
auxílio de Adalberto Representante no Litoral
Norte e Magalhães Gerente Comercial.

APA Marinha promove reunião com
Pescadores locais para discutir o
Plano de Manejo

A APA Marinha Litoral Norte, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca (SMAAP), realizará no dia 26 de
agosto (segunda-feira), às
10h, uma reunião com os
pescadores e maricultores
do município para tratar do nessa reunião é crucial. Estaremos esclarecendo várias
Plano de Manejo.
questões e ouvindo todas as
O encontro será re- sugestões que eles apresenalizado na videoteca do tarem. Esperamos que desMuseu de Arte e Cultura de sa forma, o trabalho deles
Caraguatatuba e tem como seja ainda mais valorizado”,
objetivo ampliar os deba- completou.
tes sobre o Plano de Gestão
A reunião irá levantar
para que pescadores e maricultores possam conhecer questões como fiscalização
a proposta, tirar dúvidas e das atividades tradicionais
em ZPE (Zona de Proteção
apresentar contribuições.
Especial), ampliação dos
O Suplente da APA materiais de atividade pesMarinha, Ailton de Carva- queira, manutenção, liberalho, reafirma a importância ção de atividade extrativista
das leis que estão sendo para subsistência e muito
criadas para os pescadores. mais.
A iniciativa conta
“A participação de cada um

com o apoio da Prefeitura
de Caraguatatuba e terá a
presença de algumas autoridades como o Secretário de
Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca, Marcel Giogetti e o
Suplente da APA Marinha.
A liberação do Plano de Manejo será enviada
ao Governo de São Paulo
quando todas as questões
forem devidamente alinhadas e se apresentarem de
acordo com o consentimento de todos os presentes. Por
isso, é muito importante a
presença e participação de
todos os pescadores na audiência.

SAMU de Caraguatatuba efetiva
atendimento à população com 100%
da frota renovada

Desde o dia 09 de
agosto, Caraguatatuba conta
com mais uma Ambulância
de Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192) nas ruas
da cidade.
O veículo é parte da
frota que foi renovada 100%
oficialmente em julho, quando a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu duas
novas ambulâncias por parte
do Governo Federal para reposição e ampliação da frota.
Com a implantação desta nova ambulância,

formou-se mais uma equipe
básica e o Samu passa a contar com quatro Unidades de
Suporte Básico, aumentando
a frota e reduzindo o volume
de atendimento para cada
equipe. O que gera maior
agilidade nas ocorrências,
reduzindo o tempo de espera.
Um destes veículos
novos foi colocado em uso
ainda no mês
de julho, em
substituição
a outra ambulância. As
três USBs já
existentes já
realizaram,
nos últimos 12
meses, 8.496

atendimentos efetivos. De
janeiro a julho deste ano, já
foram efetivados 5.103 atendimentos.
Neste momento, esta
quarta USB está situada na
Base Central do SAMU, juntamente com a equipe básica
central da cidade e equipe
avançada. Posteriormente,
a unidade ficará situada no
bairro Morro do Algodão,
quando a nova Base do Samu
do bairro estiver pronta.
Temporariamente, as
instalações de cada ambulância seguem sendo as seguintes: USB 07-A (área sul),
USB 07-B (área centro-sul),
USB 08 (área centro-norte) e
USB 09 (área norte).
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Pensamento da Semana:

Acho que vem ai
a rede de farmácias
“Cague Menos”!

Lançaram o cinema 180 graus em Portugal. Foi a maior festa na entrada para
a primeira sessão, mas no fim do filme
ninguém saía. Manuel, o dono, foi ver o
que acontecera, e estavam todos mortos. Fez então uma segunda sessão, e
no fim também estavam todos mortos.
Tentou uma terceira, e não deu certo,
pois todos morreram. Aí o Manuel comentou:
— Assim não dá. Vou ter que diminuir a
temperatura.

Você sabia que em Portugal já inventaram a televisão com zoom? Funciona
assim: você aperta um botão e o sofá
vai para frente!

22 de agosto de 2019
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

O Joaquim recebeu um pacote do correio, enviado pelo filho que estava estudando nos Estados Unidos. Ansioso,
abriu o pacote e encontrou um espelho.
Ao ver a sua imagem refletida, foi correndo chamar a mulher:
— Ó Maria, ó Maria! Veja, o nosso filho nos mandou um retrato. Coitadinho,
olha só como ele está acabadinho!A Maria espiou por cima do ombro do marido,
e disparou:
— Também, olha a cara da vagabunda
que ele está a namorar!

O filho do português pergunta ao pai:
— Papai, posso ir lá fora ver o eclipse?
— Pode, meu filho, mas não chegue
muito perto.

Dois amigos se encontram, e um deles
pergunta:
— Ó Manuel, como anda o nosso amigo
Joaquim?
— Você não sabe a desgraça que aconteceu? O Joaquim foi pego roubando
ovos, foi julgado e condenado.
— E daí?
— Ele foi enforcado.
— Meu Deus! Pelos ovos?!
— Não, pelo pescoço.

Áries - 21/3 à 20/04
Você estará muito sensível às necessidades
dos outros, podendo ter sorte no contato com o público e
no trabalho de equipe. Nº da sorte 10.

Touro - 21/04 à 20/05

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 10.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Um português estava dirigindo em uma
estrada, quando viu numa placa: Curva
Perigosa à Esquerda.Ele não teve dúvidas: virou à direita.

O ciúme será seu maior desafio no romance.
Se está livre, abra-se para um novo amor. Procure manter
a calma. Nº da Sorte 11.

Câncer - 21/06 à 21/07

É uma boa semana para obter a adesão das
pessoas em questões que beneficiem a todos. Vai ser fácil
chegar a um acordo com clientes, amigos, familiares e a
pessoa amada. Nº da Sorte 12.

3600-6280
Era um jogo de futebol entre a seleção
brasileira e a seleção portuguesa, e o
juiz marcou uma falta na entrada da
área, a favor do Brasil. Quando o jogador brasileiro se dispôs para a cobrança, notou que toda a barreira estava de
costas para a bola. O juiz perguntou:
— Vocês vão ficar de costas para a
bola?
— Claro! O senhor acha que nós vamos
perder um golaço desses?!

Leão - 22/07 à 22/08

Valorize a troca de ideias no emprego. No amor,
busque estabilidade e segurança. Ótimo final de semana
para passeio a dois. Nº da Sorte 13.

Virgem - 23/08 à 22/09

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 13.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Pode receber convites para sair com amigos.
Não deixe de incluir seu par nos passeios. Momentos
descontraídos a dois. Nº da Sorte 09.

Escorpião-23/10 à 21/11

Um português chegou no hotel em Manaus, e como estava muito quente ele
abriu a janela, só que começaram a entrar vários pernilongos. Então ele ligou
para a recepção e reclamou. A atendente recomendou que ele apagasse a luz,
que eles iriam embora. Ele seguiu a recomendação, e depois de um tempinho
começaram a entrar vários vaga-lumes.
Então ele tornou a ligar para a recepção, furioso. A atendente perguntou:
— Mas o que foi agora?
— Não adiantou nada. Eles voltaram
com lanterna.

Portugal lançou novo serviço por tele- O português já estava cansado de ouvir
fone, o Disk-Finados: você telefona e rumores de que a sua mulher andava
ouve um minuto de silêncio.
traindo-o. Um dia resolveu tirar a limpo,
comprou um revólver e chegou em casa
duas horas mais cedo. Ao dobrar a esquina, viu a poucos metros da porta de
sua casa um homem sisudo, todo vestido de preto, segurando uma Bíblia, e
perguntou:
Você sabe por que os portugueses
— De onde você está vindo?
usam somente a letra T em suas agen— Estou vindo da Casa do Senhor!
das de telefone?
Então o português sacou o revólver e
Porque anotam os telefones, da seguindeu-lhe três tiros!
te forma:
1 - Telefone do Joaquim.
Professor: De onde vem a electricida2 - Telefone do Manoel.
de?
3 - Telefone do Pereira.
Aluno: Do Jardim Zoológico!
Professor: Do Jardim Zoológico?!
Por que os portugueses usam pijama Aluno: Pois, pois! O meu pai, quando
para andar de moto?
falta a luz em casa, diz sempre: Aqueles
— Para fazer a curva deitado!
camelos!...

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 15.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Alguém de outra cidade deve mexer com
suas emoções e uma amizade masculina poderá ser uma
boa conselheira. Procure ajudar as pessoas, mas não se
coloque em situações delicadas. Nº da Sorte 03.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Ótima fase para organizar sua vida. Na união,
mostre o que sente e afaste a desconfiança. Seu par pode
cobrar mais carinho. Nº da Sorte 15.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

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 04.

Peixes - 20/02 à 20/03

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 22.
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Caraguatatuba inicia curso de
eletricista de redes da EDP São Paulo

A Prefeitura de Caraguatatuba, em uma parceria
com a distribuidora de energia elétrica EDP São Paulo,
iniciou nesta segunda-feira
(19/08), mais uma oportunidade de qualificação profissional, por meio do curso de
eletricista de redes, ministrado pelo Senai.
As inscrições foram
realizadas no mês de julho e
contou com 1053 inscritos.
Destes, 16 foram selecionados pela EDP para realizar
o curso. O treinamento tem
carga horária de 540 horas e
será realizado em uma sala
no Centro Esportivo Municipal “Ubaldo Gonçalves”
(Cemug).
Segundo a analista de
gestão de pessoas e responsável pelo programa na EDP,
Vânia Barbosa, é a segunda
vez que a escola de eletricistas forma pessoas no município e pela primeira vez, em
parceria com a Prefeitura de
Caraguatatuba. “Sem dúvidas essa união só agregou no
desempenho do curso. Esta-

mos muito satisfeitos”, disse.
A Prefeitura juntamente com o Fundo Social
de Solidariedade organizaram o espaço para o treinamento e toda estrutura física
com a instalação dos postes
de rede e residências dentro
do Cemug, para realização
das aulas práticas.
O prefeito Aguilar Junior também esteve presente
na aula inaugural e ressaltou
que os formados sairão aptos
para atuar em todo litoral,
seja dentro ou fora da EDP.
“É um curso renomado e espero encontrar todos no dia
da formatura. É uma oportunidade para gerar renda às
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famílias. Agarrem esta oportunidade”, disse aos alunos.
O curso terá aulas teóricas e práticas sobre princípios e leis que regem o
funcionamento de sistemas
elétricos, desenvolvido de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.
A aluna Marcia Pereira, de 39 anos, compara a
oportunidade como ganhar
na loteria. “Um curso desse
e gratuito é muita sorte, estou muito feliz”. Já Henrique
Mendes, de 31 anos tenta ingressar na EDP há quase um
ano. “É um sonho realizado, uma conquista mais que
aguardada”, contou.

22 de agosto de 2019

Caraguatatuba realiza Semana da
Educação Infantil e Prevenção
às Deficiências

Agosto é o mês de
conscientização sobre a prevenção das deficiências. Em
Caraguatatuba, a Secretaria
de Educação, através do setor de Educação Inclusiva,
promove entre os dias 19 e
23, uma semana voltada à
temática, realizando atividades de conscientização e
esclarecimentos.
As atividades serão
realizadas em todas as unidades escolares da rede municipal e serão voltadas aos
alunos, pais e responsáveis,
educadores e toda a comunidade.
A Diretora de Educação Inclusiva, Adriana
Coelho, esclarece que há
um movimento mundial de
mudança quando se fala de
deficiência. As práticas, até
então centradas no tratamento, estão sendo revistas
e focadas na prevenção. Um
avanço no processo educa-

tivo, junto da prevenção,
se torna necessário, para a
redução dos índices da deficiência.
É exatamente por
isso que o trabalho desta
semana tem como foco a
educação na prevenção das
deficiências. “Prevenir é
uma necessidade urgente e
pressupõe o conhecimento
das causas da deficiência ou
situações de risco capazes
de gerar mais crianças defi-

cientes”, disse ela.
Atualmente o setor
de educação inclusiva de
Caraguatatuba atende mais
de 1600 crianças.
Consulte a programação na unidade escolar
de seu filho, sobrinho, neto
e participe!
A informação e o conhecimento podem garantir
melhor qualidade de vida às
nossas crianças.

VENDO – TRAVESSÃO
VENDO Lotes de 300m² no
R$ 90 MIL - 1 dor., sala, coz., Balneário Mar Azul, com
wc, varanda, gar, quintal,
IPTU e escritura definitiótimo local Aceita veículo
va, próximo ao comercio
como parte do pagamento
só R$ 45.000m00 à vista.
Fone: 3887-9306
Ligar para Paulo Roberto
(12) 98209-8467
Fone: (12) 99723-1028
ALUGO casa Sumaré
trav. Engenho Velho 83/
2 qtos/ 2 banhs/ coz/ garagem/ R$ 800,00/ 996568479

VD urgente casa 2
dor/ meio lote/ fino acab/
murada/ doc posse/ IPTU
no nome/ R$ 100 mil/ parcela/ Rec. Do Sol/ 992163304

VD ótimo lote no
Jardim Britânia 50mts
da praia dctos OK/ R$
220.000,00/ TT 996229797 zap

Terreno 500m no
Tinga c/casa 2 dorm/
escritura
definitiva/
R$180.000,00/ c/ casa
de 4 cômodos/ (12) 38836161/ wats (12) 997885442
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DA
ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO CONDOMINIO STUDIO 500.
A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria
da Associação dos Compradores do Condomínio Studio 500, com sede
nesta cidade de Caraguatatuba-SP, à rua Evaristo da Veiga nº 500, bairro
do Jardim Aruan, CEP: 11.665-320, CONVOCA, todos os compradoresproprietários das unidades residências do Edifício Studio 500, com sede
no endereço epigrafado, e demais pessoas interessadas, para a realização
da Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 24 de agosto de
2019, às 14:00hs em primeira convocação, e às 14:30hs em segunda
convocação com qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá,
na sede do Edifício Studio 500, à à rua Evaristo da Veiga nº 500, bairro do
Jardim Aruan, a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte ordem
do dia: 1 – Deliberação sobre a fundação da Associação, 2 – Aprovação
do Estatuto Social da entidade; 3 – Eleição e posse da 1ª Diretoria; 4 - Assuntos de interesse geral.

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.

A empresa Praiamar Transportes Eireli,
CNPJ 56.260.862/0002-99, informa
que no dia 07/08/2019 foi extraviado
seu Livro de Ocorrência Modelo 56.

EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS
INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO
N° 001266-03.2015.403.6135,
PROMOVIDA POR CANTO DO RIO REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE
LTDA CONTRA A UNIÃO FEDERAL E OUTROS, COM O PRAZO DE 20
(VINTE) DIAS.
O DR. CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR, JUIZ FEDERAL DA 1ª
VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO
movida por CANTO DO RIO REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA
para constatarem a presente ação processo nº0001266-03-2015-4.036135 e para que chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e
ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o
prazo de 20 dias, para que apresentem contestação, se as tiverem, dentro
do prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia, do imóvel abaixo
descrito: AREA A- O Autor é possuidor há mais de vinte (20) anos, sem
qualquer oposição, do seguinte imóvel: Rua Benedito Carlos de Almeida
nº 293, localizado ano Bairro de Juquey-São Sebastião/SP. medindo
4.825,46 mts2., confronta com a Rua Benedito Carlos de Almeida e com o
imóvel nº 324 da Rua Claudio Izidoro do Espeito Santo, dai deflete a direita
com área da marinha (LLTM), área remanescente do Autor, dai deflete a
direita com terreno denominado área B de Waldeir Jose Colhado, inscrição
cadastral nº 3133.111.6428.0218.0000 9 faixa de servidão e Passagem
do duto da Petrobrás, dai deflete a direita confrontando com terreno vago
s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo de propriedade de Marco
Godinho Franco com inscrição cadastral nº 3133.111.6201.0001.0000,
encerrando uma área de 4.825,46 mts2. AREA-B- O Autor é possuidor há
mais de vinte (20) anos, sem qualquer oposição, do seguinte imóvel: Um
Rua Benedito Carlos de Almeida nº 293, localizado ano Bairro de JuqueySão Sebastião/SP. medindo 5.920,09 mts2, cravado no alinhamento de
divisa e muro existente confrontando com a Rua Claudio Izidoro do Espirito
Santo, (Prefeitura de São Sebastião) e terrenovago s/n de propriedade de
Marco Godino Franco, inscrição cadastral nº 3133.111.6201.00010000 da
Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, dai deflete a direita terreno vago
s/n da Rua Carlos Benedito de Almeida, 293 de propriedade de Waldeir
Jose Colhado, daí deflete confrontando com linha limite da faixa de terrenos de marinha ( LLTM) área remanescente do Autor, dai deflete a
direita confrontando com a linha limite da Faixa de terrenos de Marinha
(LLTM), área remanescente do Autor, dai deflate à direita, confrontando
linha limite da faixa de terrenos de Marinha (LLTM) e com propriedade
s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo com inscrição cadastral nº
3133.111.6418.022.0000 de propriedade de Pedro Jutglair Ejio e com o
imóvel nº 210 da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, com inscrição
cadastral nº 3133.111.6418.0038.0000 propriedade do Condomínio Summer Ville e com terreno vago s/n da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo
de propriedade de Hermogenes Antonio Salgues Agra, inscrição cadastral
nº 3133.111.6418.0086.0000 e com o imóvel nº 256 da Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, de propriedade de Claudionor Dias Coelho Filho,
inscrição estadual nº 3133.111.6418.0102.0000, encerrando uma área de
5.920,09 metros quadrados. O presente edital será publicado e afixado
na forma da Lei e assim, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, ficando
citados os eventuais réus em lugar incerto e desconhecido, bem como
todos aqueles que porventura possam, para se alegar qualquer interesse
ou direito sobre o imóvel usucapiendo fazerem representar nos autos por
advogado, bem como advertidos de que não sendo contestada a ação no
prazo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias, presumir-se-ão aceitos e como
verdadeiros os fatos articulados pelo(s) promovente(s), nos termos do artigo 344, observando-se o disposto no Art. 345, I, ambos do Código de Processo Civil. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba,
02 de agosto de 2019. Eu, ______ Laércio da Silva Junior, Técnico Judiciário (RF 1949), digitei e conferi. Eu ______, Leonardo Vicente Oliveira
Santos, Diretor de Secretaria (RF3462), reconferi e assino.
CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR
Juiz Federal

CASAS NO GOLFINHO 2 DORM/ A PARTIR
DE R$ 170.000,00/ ACEITA
FINANCIAMENTO/
(12) 3883-6161/ wats (12)
99788-5442

Casa no GAIVOTAS 1
DORMITÓRIO GRANDE/
área serv/ garagem/ R$
135.000,00/ (12) 38836161/ wats (12) 997885442
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CASA NO GAIVOTAS
2 DORM/ AV PRINCIPAL/
R$ 175.000,00/ (12) 38836161/ wats (12) 997885442

VD Lote 11x16 cercado/ poste luz/ esq/ Massaguaçu/ R$ 60 mil ou R$
35 mil + 45 x 1.000,00/
99216-3304

VD casa próximo ao
Centro 3 dorm. sendo
uma suite no térreo mais
dois quartos com sacada
no piso superior/ área
VD casa 2 dorm./ Mar- gourmet/ dctos ok/ facilita
tim de Sá/ dctos. OK/ R$ pgto direto com propri210.000,00/ TT 99622- etário/ aceita imóvel até
9797 zap
50%/ TT 99622-9797 zap
ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martim Sá
(12) 3882-1083/ 988420002/ 99672-0020
VENDO Ford KA
2007/ vermelho/ doc ok/
R$ 12.000,00 (12) 997483729

Casa 2 dormitórios/
mais edícula no Estrela
Dalva/ R$ 320;000.00/
(12) 3883-6161/ wats
(12) 99788-5442

Terreno em aclive no Casa no Tinga de esJd Califórnia 400 metros/ quina 3 dor/ garagem
5 minutos do Centro/ R$ para 4 carros/ escritura
85.000,00/ (12) 3883- definitiva/ R$ 235.000,00/

(12) 3883-6161/ wats (12)
VD
lote Pontal 6161/ wats (12) 9978899788-5442
Santa Marina/ murado 5442
e aterrado/ dctos ok/ R$
MARCELA – 22 anos,
130.000,00/ TT 99622morena,
mulherão, baixinha,
9797 zap

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

lábios grandes, seios GG,
bumbunzão. Aceito cartão.
Porto Novo. (12) 99706-9313

LETICIA – Novinha, morena
clara, safadinha. Adoro homens
mais velhos. Faço tudo com
carinho. Barranco Alto. (12)
99624-9354 / (12) 98263-4313
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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