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Vereador Fernando Cuiu realiza Festa do dia das Crianças

Traga seus filhos e venham participar de mais
uma festa organizada pela família
“PÃO D’OURO” ...
e a festa continua com a entrega dos uniformes
dos times “Estrela do Morro e
Grêmio Barranco Alto”. Não Percam!!!
Dia: 13/10
Horário:12:00H
Local: Campo Estrela do Morro
Endereço: Rua 10, altura do número 78
Morro do Algodão
Brincadeiras, Pipoca, Algodão Doce, Cachorro
Quente e Refrigerante

A justa e merecida homenagem ao
Comendador Mitsuo Kashiura

De Cara Limpa

A falta de transparência na Câmara
Municipal de Caraguatatuba
Registro de Matrícula através
de Usocapião Extrajudicial é o
primeiro em Caraguatatuba

Felipe Augusto doa área
para construção de sede da
OAB em São Sebastião
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A falta de transparência na Câmara
Municipal de Caraguatatuba
Em um momento ímpar de nossa história no combate a corrupção e as
mazelas políticas é inacreditável, que o
Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Sr. Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia), permita
o que vem acontecendo na instituição.
Inicialmente antes de citar o
ocorrido, devo manifestar de público a
posição do Jornal Noroeste News. Em
nossos mais de vinte anos de existência,
(1.116 edições ininterruptas) e sem nenhuma condenação judicial, jamais em
momento algum, nos valemos de nossa
atividade para praticar o que pejorativamente é conhecido como “imprensa
marrom”. Nunca utilizamos nosso espaço informativo para através de notícias negativas, pressionar alguém para
obtermos benefícios financeiros. Nem
tão pouco pagamos a qualquer político
propina.
Nunca agimos de forma desleal para com nossos concorrentes, nem
mesmo tivemos a pretensão de sermos
o único informativo de nossa região.
Acreditamos que existe espaço para todos e a multiplicidade de informações,
combate sobremaneira o formador de
opinião e que isso leva o leitor a reflexão. Uma notícia recebida sobre várias
formas interpretativas, sempre leva o
leitor a refletir, o que é saudável para a
construção de uma sociedade desenvolvida. Mas diante do ocorrido não posso
me calar.
No passado, não na administração do atual presidente de nossa casa de
leis, por duas vezes a Câmara Municipal
abriu edital de licitação para a publicação de suas ações e bastou nossa participação para o certame ser cancelado.
Problemas políticos com certeza.
Agora uma empresa com poucos
meses de existência, conforme consta
na Receita Federal, é privilegiada através de carta convite para a editoração e
publicação do que chamam de informe
publicitário desta casa de leis.
Nossa empresa com mais de vinte
anos de atividades, que paga religiosa-

mente seus impostos, com escritório estabelecido no centro da cidade e próximo a Câmara Municipal, sem qualquer
motivo é excluída desse certame sem ao
menos ser convidada a participar, como
em um verdadeiro jogo de cartas marcadas. E aqui me dirijo ao Senhor Presidente:
Será que é por motivos políticos?
Nunca o tivemos!
Será que é pelo fato de seu filho
ser amigo pessoal do responsável por
esta empresa de fachada? Ou será que
é por problemas outros que prefiro ser
responsável em não citar? Pelo preço e
pela qualidade tenho certeza que não o
é, pois com certeza podemos oferecer
melhores condições o que favoreceria a
aplicação do dinheiro público que o Senhor Presidente administra.
Digo de fachada, pois se trata da
mesma empresa que hoje é responsável
pela publicação do jornal concorrente,
“Expressão Caiçara”, que já teve outras
personalidades jurídicas e que por estar
deficiente com a documentação exigida
por lei sempre é mudada. Isto é facilmente constatado ao lermos o expediente das duas publicações.
Senhor Presidente, sabemos ser
o senhor homem vingativo e arrogante,
o que podemos constatar nos episódios
ocorridos na Drogaria Phenix e registrados em boletim de ocorrência assinado
pelo Delegado de Polícia Civil, Leandro
Reis da Silva. Fatos amplamente divulgados pelo site Contra & Verso do jornalista Pedro Monte-Mor, mas não nos
intimidaremos. Tomaremos as medidas
legais cabíveis, inclusive levando ao
Ministério Público esses fatos.
Desde já, respeitando a legislação
vigente ofertamos esse mesmo espaço
para que o Senhor apresente suas alegações e exerça o seu direito de resposta.
O que exigimos como munícipes
é que sua administração seja transparente, pois é o dinheiro público que o
Senhor administra, dinheiro esse que
também é nosso.
Cesar Jumana
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Registro de Matrícula através de
Usocapião Extrajudicial é o
primeiro em Caraguatatuba

No mês de setembro do corrente ano,
foi registrada a primeira matrícula de imóvel
em Caraguatatuba, cuja
propriedade foi adquirida através de usucapião
extrajudicial, meio originário de aquisição da
propriedade pela posse
prolongada do bem.

Formalizado
e
pleiteado pelo Dr. Manoel Luiz Ferreira, juntamente com a Dra.
Mayra Claro Martos, o
processo extrajudicial
levou pouco mais de 1
ano para ser finalizado, desde a elaboração
da ata notarial, junto ao
Cartório de Notas e Anexos local, até a abertura
de matrícula e entrega
da Certidão de Inteiro
teor ao cliente. Tempo
célere, em comparação
aos procedimentos realizados judicialmente que,
dependendo da sua complexidade, podem demorar de 03 a 10 anos, até
a sentença de abertura de
matrícula.
A Usucapião extrajudicial é uma possibilidade nova de aquisição de bem, instituída
pelo Código de Processo
Civil, em vigor desde
março de 2016, onde o
interessado, representado por um advogado,
busca o reconhecimento
da sua propriedade imobiliária direto no cartório
de registro competente,
sem a necessidade de
recorrer ao Poder Judiciário.
Com efeito, foi

Dr. Manoel Luiz Ferreira recebendo a primeira matrícula
aberta em Caraguatatuba, de um Imóvel cuja propriedade
foi adquirida através de Usucapião Extrajudicial

acrescentado na Lei n°
6.015/73 (lei de Registros Públicos), o artigo
216-A, que prevê a possibilidade de se processar o pedido de reconhecimento extrajudicial de
Usucapião, atualizado
pela Lei n° 13.465/2017,
regulamentado pela Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, por
meio do Provimento n°
58/2015, e pormenorizado pelo provimento 65
do Conselho Nacional
de Justiça.
O movimento legislativo em questão
busca deslocar a competência do Poder Judiciário aos notários e registradores, com o fim de
desjudicializar a solução
de questões em que há
consenso e disponibilidade de direitos envolvidos, colaborando com

o objetivo de agilizar a
atividade jurisdicional,
a exemplo a retificação,
inventário, consignação
em pagamento, divórcio
e conciliação em serventias extrajudiciais.
Perguntado ao dr.
Manoel referente à condução do pedido de usucapião Extrajudicial e
seu grau de dificuldade,
o mesmo declarou que,
tanto o Cartório de notas, quanto o Registro de
Imóveis de Caraguatatuba, foram extremamente profissionais no trato
de toda a documentação
necessária para o sucesso do procedimento, e
aproveitou o momento
oportuno para agradecer
pela cooperação e trabalho singular dos cartorários e notariais, que não
dispensaram
esforços
durante o trâmite administrativo.
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Vara Criminal de Caraguatatuba abre
inscrições para Programa de Jurado
Voluntário de 2020

A Vara Criminal do
Fórum da Comarca de Caraguatatuba está com inscrições para jurados voluntários
interessados em atuar no Tribunal do Júri durante o ano
de 2020. Os interessados
têm até o dia 10 de novembro para se inscrever presencialmente na Vara Criminal
do Fórum, no Sumaré. O
horário de atendimento é das
12h30 às 19h.
Para a inscrição gratuita no Programa de Jurado Voluntário, o candidato
maior de 18 anos deve estar
munido de uma cópia do RG
ou outro documento oficial
com foto; comprovante de
residência de até 6 meses;
certidão de antecedentes criminais (retirada no Cartório
Distribuidor do Fórum) e
certidão de quitação eleitoral
(retirada pelo site do TRE-SP ou no Cartório Eleitoral).
Além de ser maior
de 18 anos de idade, entre
os requisitos para exercer a
função de jurado voluntário
estão: ser brasileiro nato ou
naturalizado; ter boa conduta
social ou moral; não ter sido

processado criminalmente;
estar em pleno gozo dos direitos políticos; e residir na
Comarca de Caraguatatuba.
Também estão impedidos de
servir como jurado, o analfabeto, o cego, o surdo-mudo e
o deficiente mental.
Além dos casos de
suspeição, impedimentos e
incompatibilidade
previstos em lei, são inalistáveis
como jurados os membros
das câmaras municipais, os
prefeitos, os servidores do
Poder Judiciário e do Ministério Público, as autoridades
e servidores da polícia e da
segurança pública, incluindo
guardas municipais, e os militares em serviço ativo.
O exercício da função de jurado é um serviço
público relevante, que contribui para a concretização
da Justiça. Além disso, con-
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fere àquele que compuser o
Conselho de Sentença o presunção de idoneidade moral;
preferência, em igualdade
de condições, nas licitações
públicas e nos provimentos,
mediante concurso de cargo ou função pública, assim
como em casos de promoção
funcional ou remoção voluntária, benefício da prisão
provisória especial e a proibição de desconto no salário
no dia de comparecimento à
Sessão do Júri, mesmo que o
indivíduo não integre o Conselho de Sentença.
O Fórum de Caraguatatuba está localizado na
Praça Dr. José Rebello da
Cunha, 73 – Sumaré. Mais
informações pelo telefone (12) 3882-3099/Ramais
1014 e 1015 ou pelo e-mail
caragua1cr@tjsp.jus.br.

Consumidores de Caraguatatuba
podem recuperar crédito na Semana
de Negociação de Dívidas

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba promove a Semana de Conciliação
e Negociação de Dívidas entre os dias 22 e 24 de outubro
(de terça a quinta-feira), 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 realizou
uma Semana de Conciliação
e Negociação de Dívidas em
março desse ano.
O Cejusc está localizado na Avenida Paraná, 340
– Jardim Primavera, próximo à UPA da região central.
Mais informações nos telefones (12) 3882-3759 – Cejusc
e 3897-8282 – Procon.

tubro (entre terça e quinta-feira)
Horário: das 10h às 16h
Local: Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc)
Endereço: Avenida Paraná,
340 – Jardim Primavera
Telefones: (12) 3882-3759
Procon de Caraguatatuba
Serviço
Endereço: Avenida Frei PaSemana de Conciliação e cífico Wagner, 908 – Centro.
Negociação de Dívidas
Telefones: (12) 3897-8282/
Período: De 22 a 24 de ou- (12) 3897-8279
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A justa e merecida homenagem ao
Comendador Mitsuo Kashiura

O titulo de “Cidadão Caraguatatubense” foi oferecido
pelo Vereador Tato Aguilar
Foi realizada na noite
da última quinta-feira, pela
Câmara Municipal de Caraguatatuba, a sessão solene
para a entrega do título de
Cidadão Caraguatatubense
ao Ilustríssimo Comendador
Mitsuo Kashiura, pelos relevantes serviços prestados ao
município.
A homenagem se deu
por meio do Decreto Legislativo nº 395 de 12 de setembro de 2018, de autoria do
Vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato Aguilar),
aprovado por unanimidade pequena relojoaria na Praça Arantes, onde ampliou a
Cândido Mota, ao lado da relojoaria e depois mudou
pelo Poder Legislativo.
Familiares e amigos antiga padaria Capri, mas ele de ramo, comercializando
prestigiaram a solenidade, se destacou na cidade por ser material de pesca, praia e esque contou com a presença um grande amante do espor- porte.
Na vida política,
dos Vereadores João Silva te. Logo que chegou, montou
de Paula Ferreira (De Pau- uma equipe de beisebol da Kashiura chegou a ser 1º sula), Evandro do Nascimento colônia japonesa.
plente de Vereador, na gesEm 1965, Kashiura tão do prefeito Bourabeby.
(Vandinho), além do autor da
homenagem e do vice-pre- realizou o primeiro campeo- Atuou também como diretor
feito, Eugenio de Campos nato de futebol de salão, daí do Conselho Municipal de
Junior. Outro destaque foi a em diante, tomou gosto em Turismo, presidente da Coparticipação dos ex-verea- organizar eventos esportivos. missão Municipal de Espordores Dadinho e Madalena No mesmo ano, junto com te, onde inaugurou o Centro
Facchine.
um grupo de comerciantes, Esportivo Municipal Ubaldo
Nascido no Japão em ajudou a fundar a Associação Gonçalves, entre outras im08 de maio de 1931, Mitsuo Comercial de Caraguatatuba, portantes funções.
Kashiura veio ao Brasil com onde foi diretor por mais de
Em 1978, recebeu em
apenas um ano de idade, indo 30 anos, passando por várias São Paulo a medalha de Comorar no Estado do Pará. gerações de diretorias, sendo mendador da legião de honra
Ainda garoto, mudou-se para hoje um sócio honorário da Giuseppe Garibaldi.
a cidade de Dracena, no in- entidade. Três anos depois,
O esporte em geral
terior de São Paulo. O novo foi admitido como sócio re- sempre foi sua paixão. Além
Cidadão Caraguatatubense presentativo do Rotary Club, de diversos torneios importeve quatro filhos: Auro, Nil- onde participou por mais de tantes na cidade organizado
son, Edézio e Márcia.
30 anos, sendo eleito presi- por ele, também foi um atleta
Caraguatatuba o re- dente em uma oportunidade. exemplar, sempre atuante até
cebeu no ano de 1963. Aqui,
No ano de 1969, pôde poucos anos atrás, praticaniniciou suas atividades de comprar o seu primeiro pon- do natação e tênis de mesa e
comerciante, montando uma to comercial, na Rua Altino participando de várias competições voltadas aos idosos
em todo o Estado, como Jori,
Joremi, entre outros.
Em reconhecimento
por tudo que fez pelo esporte
na cidade, no ano de 2006,
Kashiura foi homenageado
na realização dos Jogos Regionais em Caraguá, quando
carregou e acendeu a pira
Olímpica.
Ao término da sessão
quem falou pelo homenageado e fez os devidos agradecimentos foi seu filho Idésio
Kashiura o “Budu”.
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Ubatuba marca presença na ABAV
Expo Internacional de Turismo

Ubatuba participou
de uma das maiores e mais
importantes feiras de negócios e turismo do Brasil.
De 25 a 27 de setembro, a
Expo Center Norte recebeu a 47ª edição da ABAV
Expo Internacional de Turismo e 52º Encontro Comercial Braztoa 2019.
A “Capital do Surfe” esteve presente em
dois estandes: um dentro
da secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo,
que apresenta material das
regiões e de algumas cidades destaque – que é o caso
de Ubatuba, e outro estande próprio especial, como
parte integrante do Consórcio Circuito Litoral Norte
de Turismo. Neste último,
além do material gráfico,
há um grande painel com
fundo de praia para que os
visitantes pudessem tirar
foto e registrar sua participação na feira.
“Quanto mais a gente aparecer, melhor. Quanto mais estivermos sendo
vistos, mais seremos lembrados. Participando dessa
feira junto com Caraguá,
São Sebastiao, Ilhabela e
Bertioga, a gente tem for-
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e comandados por especialistas do mercado. Um dos
momentos foi destinado
para o Consórcio Circuito
Litoral Norte apresentar a
região para os presentes.
Neste ano, a Vila do Saber foi composta por cinco
arenas temáticas: Digital,
A organização do
Gestão, Mercado, Tecnoevento destacou que se
logia e Transformação.
trata de uma iniciativa que
traz uma nova perspectiva
A secretaria de Tupara o setor, aproximando
rismo
de Ubatuba tem inas pessoas e propondo um
novo olhar para trabalhar o vestido cada vez mais na
participação de eventos, a
turismo contemporâneo.
fim de aumentar a visibiliAlém da exposi- dade de Ubatuba, buscanção, a programação ainda do estabelecer parcerias
contou com a Vila do Sa- promissoras para fomentar
ber - onde aconteceram o Turismo no município
workshops, painéis, de- durante todo ano – como
bates e palestras gratuitas por exemplo, as reuniões
para os visitantes, com te- que já foram realizadas
mas atuais de interesse para durante a feira, com a Clia
os diversos segmentos que Abramar e a empresa de
compõem a cadeia turística viagens Decolar.
ça maior de representar
uma região e não só uma
cidade, ganhando visibilidade pelos atrativos e mais
sugestões para oferecer”,
destacou o secretário de
Turismo de Ubatuba, Potiguara do Lago.

Só neste segundo
semestre, a cidade já marcou presença no III Fórum
Clia Brasil 2019, realizado
nos dias 27 e 28 de agosto,
em Brasília, e no SP Boat
Show, que aconteceu de 19
a 24 de setembro no São
Paulo Expo.

PM prende traficante em
Caraguatatuba
Durante ação policial no bairro Caputera, a
Polícia Militar, prendeu um
traficante de drogas que circulava pela região. O indivíduo ao ser abordado, disse
que além de estar com drogas
em seu poder, ainda era procurado pela Justiça.
Os policiais então
acompanharam o suspeito até
sua residência, onde encontraram 4 tijolos e 6 porções de
maconha, que juntos somam
mais de 1 quilo da droga. O
suspeito ainda afirmou que as
drogas foram entregues por
outro indivíduo para que fossem comercializadas.
Ladrão armado é preso
em Caraguatatuba
Após
denúncia,
policiais da Força Tática da
Polícia Militar se dirigiram
ao bairro Morro do Algodão,
onde prenderam um homem
pelos crimes de furto, tráfico
de drogas e porte ilegal de
arma de fogo.
A ocorrência foi na
terça-feira (24/09), e o homem que tentou fugir, mas
acabou detido pelos policiais,
estava em frente a residência
que usava para guardar as
drogas e os produtos roubados.

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

O indivíduo tinha
em seu poder três aparelhos
celulares onde foram encontradas mensagens sobre a
venda de drogas; na casa foram apreendidas 02 porções
de maconha, 06 munições calibre 38 e 02 aparelhos de TV
que o indivíduo confessou se
tratar de produto de furto. Em
uma residência vizinha, os
policiais encontraram a arma,
um revólver calibre 38, escondido no quintal.

usada para estadia de caçadores.
Segundo relato dos
moradores próximos, o local
era usado frequentemente e
era possível ouvir vários tiros
e latidos e cães. A casa era
uma antiga moradia, abandonada há anos.
O local seguirá em
monitoramento para evitar
novas degradações ou uma
retomada de construção do
rancho.

Prefeitura e Polícia
Ambiental localizam
rancho de caça no bairro
Cigarras
A Polícia Ambiental
localizou um rancho de caça
no bairro Cigarras, na Costa
Norte do município, na última semana, em uma ação
conjunta com a Prefeitura de
São Sebastião, por meio da
Fiscalização Ambiental da
Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM), e da Fundação
Florestal. A casa, que estava
acima da cota 200 (dentro do
parque), foi demolida.
As equipes percorreram uma trilha até a área do
Parque Estadual da Serra do
Mar, por aproximadamente
40 minutos para chegar até o
rancho de caça. No local foi
encontrado um rancho de pau
a pique, sem moradia, que era

GCM de São Sebastião
participa de curso de
tiro defensivo
A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Sebastião participou, na última
semana, de um curso com a
GCM da cidade de São José
dos Campos, no Vale do Paraíba. Trata-se do “Método
Giraldi – Tiro Defensivo na
Preservação da Vida” e sua
“doutrina para a atuação armada da polícia e do policial
com a finalidade de servir e
proteger a sociedade e a si
próprio”.
As aulas teóricas foram realizadas nas dependências do TEBAR Praia Clube,
em São Sebastião. Na quinta
e sexta-feira o aprendizado
foi colocado em prática no estande de tiro da GCM de São
José.
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Abertura da Semana Jurídica
realizada pela Subseção de
Caraguatatuba da OAB/SP e
Posse solene das Comissões da
Subseção.

Caraguatatuba é contemplada em programa para investimentos
em infraestrutura turística e fortalecimento da economia

programa. Junto com o prefeito, estavam
os secretários municipais Rodrigo Tavano, Cristian Bota e representantes do
comércio: Sávio dos Santos, presidente
da Associação Comercial e Empresarial
de Caraguatatuba; Wilson de Oliveira,
presidente da Associação dos Hotéis e
Pousadas e Sandra Abril, presidente do
Comtur – Conselho Municipal de TurisO lançamento do evento contou mo.
com a presença do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, que esteve repreO lançamento do programa Investe
sentando as cidades do consórcio que Turismo reuniu representantes do Estado,
fazem parte do Circuito Litoral Norte Deputados, Vereadores e Prefeitos, além
(Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, do diretor técnico, Ivan Hussni, do preUbatuba e Bertioga), selecionadas pelo
sidente da Embratur (Instituto
Brasileiro de Turismo), Gilson
Machado Neto e do secretário
Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo,
Aluizer Malab, que falou sobre
o programa e destacou a importância da gestão compartilhada
para o setor se desenvolver. “O
Brasil tem essa potencialidade
e é preciso ter uma estratégia
de promoção. A gente precisa
Caraguatatuba foi uma das cinco
cidades do Estado de São Paulo contempladas pelo Investe Turismo, um programa do Governo Federal que selecionou
30 rotas turísticas estratégicas no Brasil,
que englobam 158 municípios das 27
unidades da Federação. O investimento
inicial será de R$ 200 milhões.

ter serviços, entrega, promoção, valorizar nossos patrimônios mundiais. É isso
a que se propõe o Investe”, afirmou.
Em sua fala, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, destacou a importância da qualificação da mão de obra
e a responsabilidade em reunir a governança, cidadãos e instituições e estimular a vontade de desenvolver o turismo
nas cidades. “É bom termos o respaldo
dos Governos Estadual e Federal, E da
Embratur que já é um grande parceiro da
nossa cidade. Temos conseguido investir
em estrutura com as verbas do DADETUR, mas nosso grande foco é preparar
nosso receptivo. Nos últimos dois anos,
através de parcerias, formamos 180 em-

presários, sendo a maioria ligados ao
trade, pois sabemos que o turismo é uma
grande fonte de geração de emprego e
renda para a população”, destacou.
Na ocasião, Aguilar Junior agradeceu também a visita da coordenadora
geral de Mapeamento e Gestão Territorial
do Turismo, do Ministério do Turismo
(Mtur), Ana Carla Moura, que esteve na
cidade conhecendo seus atrativos turísticos.
As cidades elegeram um coordenador de rota para fazer a interface com
o Governo Estadual, Federal e Embratur.
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Muito obrigado a todos os participantes,
colaboradores e apoiadores que tornaram a
4ª caminhada, um evento incrível.
E aguardamos todos na próxima edição
FISK YOUR LIFE

MTB 0066202

Postes de iluminação começam
a ser instalados na Baleia Verde

A Prefeitura de São
Sebastião, em parceria com a
EDP Bandeirante, começou
a regularizar a iluminação do
Núcleo Baleia Verde, localizado na Costa Sul do município. A EDP esteve no local
na última segunda-feira (23)
e fez a demarcação para instalação de postes.
A ação é uma antiga
reivindicação da comunidade e faz parte do Programa
de Regularização Fundiária
da Secretaria de Habitação lhando na regularização de co mil unidades imobiliárias,
e Regularização Fundiária 20 núcleos urbanos informais que impactam a vida de cerca
(SEHAB), que está traba- de interesse social, sendo cin- de 20 mil pessoas.

SS promove ação ‘Turismo de Aventura
Especial’ para idosos do Programa ‘Mais Vida’

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (SEPEDI),
em parceria com o Fundo
Social, e apoio das secretaria
de Saúde (SESAU) e Esportes (SEESP), promoveu uma
visita ao Poço Cristina, em
Barra do Una, na Costa Sul
do município, para 24 idosos
do Programa ‘Mais Vida’.
A ação especial, foi

realizada com o apoio do
Turismo de Aventura Especial. Criado pela SEPEDI, o
projeto visa quebrar paradigmas, oferecendo condições
para que as pessoas com
deficiência e os idosos possam ter experiências de lazer,
esporte, cultura e turismo
usufruindo do contato com a
natureza.
Para a integrante do
‘Mais Vida’, Suzete Maira
Machado, o passeio não po-

deria ter sido melhor. “Foi
tudo maravilhoso! Eu me diverti bastante, principalmente por estar em contato com
a natureza, foi uma delícia”,
disse.
“O passeio foi ótimo!
Eu já costumo visitar cachoeiras e eu estava certa de que
esta seria mais uma excelente experiência com a natureza”, comentou Olidiomar Siriaco da Silva, que também
participou da visita.

Felipe Augusto doa área para construção
de sede da OAB em São Sebastião

Felipe Augusto de
São Sebastião está destinando uma área localizada
no bairro do Varadouro, na
região central do município,
para a construção e instalação da sede da 136ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
A iniciativa da Administração Municipal, aprovada pelo Legislativo, estima à
melhora na estrutura da OAB
na cidade, e com isso potencializar os serviços prestados
à população.
A entidade presta
diversos trabalhos sociais
como atendimento jurídico
ao público e cursos abertos,
que ainda estimulam a solidariedade, com a doação de
alimentos para efetuar as inscrições. Atualmente, a OAB
realiza cerca de 250 atendimentos mensais à população
sebastianense.
A instituição participa
ainda de diversos projetos,
como o Tempo de Despertar,
voltado à conscientização de
agressores, e que tem como
objetivo a ressocialização

dos mesmos.
Em breve, a Ordem
contará também com comissão permanente da Mulher
Advogada na Casa PodeRosa, promovendo orientação
jurídica às vítimas de violência doméstica.
A OAB conta com
quase 20 comissões de trabalho sociais, algumas delas
voltadas ao fortalecimento da cidadania. Como por
exemplo, trabalhos focados
nas pessoas portadoras de
necessidades especiais, e do
idoso.
Há ainda a Comissão
OAB Vai a Escola, que promove palestras gratuitas, e
a conscientização de jovens

e crianças, debatendo diversas questões, como ética e
cidadania nas unidades de
ensino.
O prefeito Felipe Augusto observou que a área
desafetada é próximo ao Fórum, e facilitará a população
a ter um melhor atendimento.
“É a ação da Administração
em favor do munícipe, que
por razões diversas, precisa
por vezes de apoio jurídico.
Trabalhamos para beneficiar
a população”, comentou.
A doação do terreno
está condicionada à construção da sede da instituição,
pela própria OAB, em até 2
anos. Como também prescrito a contrapartida social.
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Prefeitura de Caraguatatuba deve publicar
edital do concurso de 70 vagas da
Guarda Civil Municipal até dezembro

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Administração, deve publicar no Diário
Oficial Eletrônico o edital do
concurso público para 70 vagas do cargo de Guarda Civil Municipal (GCM) de 2ª
classe até o final de 2019. O
documento deve sair no link
https://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/ e no site da Fundação Vunesp https://www.
vunesp.com.br/.
Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos
e ter Ensino Médio completo. A taxa de inscrição deve
variar entre R$ 60 e R$ 70.
As inscrições serão feitas
exclusivamente pelo site
https://www.vunesp.com.
br/. O salário inicial é de R$
1.987,88.
Haverá isenção desse
valor para quem está registrado no CadÚnico para Programas Sociais do Governo
Federal (Cadastro Único)
do Ministério da Cidadania
ou ser doador de sangue ou
de medula óssea (com o Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula Óssea – REDOME).
Das 70 vagas, sete
são destinadas a mulheres e
5% a pessoas com deficiência, conforme os requisitos
previstos no edital. As provas objetivas têm previsão
de aplicação ainda este ano.
Os aprovados e classificados dentro da quantidade de vagas estabelecidas
pelo edital farão Testes de
Aptidão Física (TAF) para
seguir no certame, que ainda
envolve a entrega da documentação exigida, investi-

gação social, exame médico, receberão a denominação
avaliação psicológica e curso de “Aluno Guarda” e, exclusivamente, uma ajuda de
de formação.
custo no valor mensal de R$
1,2 mil, não se configurando
A GCM
Serão requisitos bási- nesse período qualquer relacos para o ingresso no cargo ção de trabalho com a Admipúblico de Guarda Civil Mu- nistração Municipal.
As aulas do curso
nicipal da Prefeitura de Caraguatatuba ter nacionalidade ocorrerão de segunda a sexbrasileira, gozar dos direitos ta-feira e, caso necessário,
políticos, estar quites com aos sábados domingos e feas obrigações militares e riados. Além do aproveitaeleitorais, nível médio com- mento satisfatório, o aluno
pleto de escolaridade, idade guarda terá que ter 75% de
mínima de 18 anos, aptidão frequência durante o treinafísica, psicológica e mental, mento.
Vunesp
idoneidade moral comprovaA Fundação Vunesp
da por investigação social e
certidões expedidas perante foi criada em 26 de outubro
os Poderes Judiciários es- de 1979 por ato do Conselho
tadual e federal, possuir, no Universitário da Universimínimo, 1,65 metro de altu- dade Estadual Paulista Júlio
ra, quando o candidato for do de Mesquita Filho (Unesp).
sexo masculino, e 1,55 metro Realizou no início de 1981 o
de altura, quando a candidata seu primeiro vestibular, com
for do sexo feminino, pos- 36.658 candidatos. Desses,
suir CNH para condução de 35.622 estavam disputando
veículos de categoria “A” e 2.283 vagas para ingresso
“B”. Serão reservados 10% em 65 cursos oferecidos pela
de vagas de cada concurso Unesp.
A partir desse vestibupara o sexo feminino.
Os candidatos apro- lar, a Vunesp vem desenvolvados na primeira fase serão vendo, com regularidade, as
matriculados em número atividades próprias dos objeequivalente ao de cargos va- tivos para os quais foi criagos colocados em concurso, da. Atualmente, a Fundação
iniciando-se o exercício no Vunesp conta com mais de
200 funcionários e trabalha,
curso de formação.
Durante a realiza- anualmente, em mais de 120
ção do curso, de caráter projetos, avaliando cerca de
eliminatório, os candidatos 3 milhões de pessoas.
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Aguilar Jr. se reúne com
representantes do Perequê Mirim para
discutir sobre segurança pública

Na tarde do último
dia 26, o prefeito Aguilar Junior se reuniu com lideranças
do comércio da região do Perequê Mirim para tratar sobre
segurança da área comercial.
No encontro os moradores solicitaram mais
policiamento na Avenida Orlando Alves e José da Costa Pinheiro Junior, onde se
concentram grande parte dos
comércios do bairro, evitando assim possíveis assaltos e
reduzindo a sensação de insegurança dos moradores.
O comerciante João
Batista destacou que não
adianta somente a prefeitura
investir em segurança e que
o governo do Estado precisa
fazer sua parte. “A presença
da Polícia Militar no bairro
inibe a ação de vândalos e
bandidos. Mas hoje o tempo
de permanência da polícia é

curto e eles agem assim que
a PM vai embora”, destacou.
Presente na reunião, o
vice-prefeito e secretário de
Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, capitão PM
Campos Junior, ressaltou
que a prefeitura investe em
atividade delegada, no entanto, o comando e cronograma
são feitos pelo batalhão.
“Hoje existe o policiamento ostensivo e o policiamento velado (à paisana),
tanto para garantir que não
ocorram crimes, quanto para
identificar possíveis suspeitos”, explicou.
O prefeito Aguilar
Junior falou sobre a importância do tema. “A segurança
pública é um grande desafio
pois não está diretamente em
minhas mãos. Como prefeito
tenho feito investimentos,
tanto em infraestrutura quan-

to na própria PM, mas precisamos da contrapartida do
Estado”.
O prefeito falou também sobre o envio de um ofício destinado ao governador
João Dória, onde tratava exatamente dessa solicitação.
No ofício, o prefeito também
reiterou o pedido da instalação de uma unidade especializada da Companhia de
Ações Especiais de Polícia
(CAEP) da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
“Nossos
policiais
militares são verdadeiros
heróis e fazem um trabalho
brilhante. São incansáveis.
Mas vivemos uma constante sensação de insegurança
e precisamos que o Estado
amplie o número de policiais
em nossa cidade”, concluiu.
Para definir melhores
estratégias, o prefeito Aguilar Junior propôs um segundo encontro, desta vez, junto
com o capitão Luis Fernando
Oliveira, comandante da 2ª
Companhia do 20º BPMI. A
reunião deve ser agendada
em breve.
Participaram
deste
encontro, além do prefeito
e vice-prefeito, os líderes
da comunidade do Perequê,
Adriano, Michel e João Batista, além do chefe de gabinete, Marcos Freire e da vereadora Vilma Teixeira.
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

— 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!

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04
O clima não será dos melhores para se envolver
em discussões, mas acredite nos resultados positivos que estão
a caminho. Na saúde, precisará cuidar mais da sua alimentação
e evite a automedicação. Nº da sorte 45.

Touro - 21/04 à 20/05

Boa semana para assumir mais responsabilidade e
sentirá alegria nas pequenas coisas. Terá facilidade para realizar
suas metas e também para tomar decisões importantes. Não se
deixe levar pelo pessimismo. Nº da sorte 18.

3600-6280
3883-3433
Gêmeos - 21/05 à 20/06

Suzane von Richthofen, consultando o
advogado:
— Eu tenho alguma chance de ser absolvida?
— Só se for julgada pelo Congresso Nacional.

• Deve haver, escondida nos subterrâneos do Congresso, uma escola de malandragens, golpes, perfídias e corrupção.
Não é possível que tantos congressistas
já nasçam com tanto conhecimento acumulado e ainda ensinem os vereadores.

Preste atenção na assinatura de um contrato e
aposte na sua dedicação para atingir todos os seus objetivos.
Não leve o pessimismo a sério e encare os novos desafios de
cabeça erguida. Nº da Sorte 13.

Câncer - 21/06 à 21/07

Cuidado para não dar importância demais à aparência física e acabar quebrando a cara. Procure se livrar de pessoas
fofoqueiras para não se envolver em confusão. Seu jeito mandão
pode afastar quem ama. Nº da sorte 69.

3600-6280

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:

• Foi só mandar um brasileiro pro espa• Quanto cobra um vereador para aproço, que já sumiu um planeta.
var um projeto de lei do executivo?

• Não deixe de assistir o horário político
na TV. Talvez seja a única oportunida- • O canto lírico de Roberto Jefferson
de de ver políticos brasileiros em cadeia não tem dó. Só tem réu maior.
nacional.

Leão - 22/07 à 22/08

Com seu dinamismo, o setor profissional ganhará
um novo impulso, mas evite investir toda sua energia numa única
atividade. Se surgir uma discussão com quem ama, não se preocupe, não vai dar em nada. Nº da Sorte 23.

Virgem - 23/08 à 22/09

Vai atrai a atenção das pessoas e seu desejo
de liberdade estará em alta. No relacionamento amoroso,
precisará aceitar o jeito de agir de quem ama para que tudo
entre nos eixos. Nº da Sorte 01.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Terá determinação para atingir seus objetivos, mas
não perca seu senso de justiça por causa de bobeira. A prática
da meditação ajudará a equilibrar as emoções e você poderá
fazer mudanças positivas. Nº da Sorte 08.

• O novo e-mail do governo é: Planalto@lheira.gov.br.
• Quando olho meu título de eleitor, entendo o verdadeiro significado de zona
eleitoral.

Escorpião-23/10 à 21/11

Use seu bom humor e sua disposição para se
livrar das dificuldades e ficar em paz com seu amor. Não faltará
animação nos encontros com os familiares, só não vale marcar
bobeira. Nº da sorte 11.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12
• Um dos primeiros presidentes do Brasil
foi o Prudente de Morais. Daí pra frente
tivemos um monte de presidentes imprudentes e imorais.

Preste atenção para não agir de maneira errada c/
a sua família. Assim, receberá a ajuda inesperada de algum
parente. No setor profissional, saiba esperar os resultados
e não desanime. Nº da Sorte 23.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Este será um bom momento para agir e você
terá chances excelentes ao prestar concursos. Siga sua
intuição sem medo de errar. Em relação à saúde, dê mais
atenção ao seu corpo. Nº da Sorte 15.

3600-6280
• A única diferença entre o político e o
ladrão é que o primeiro a gente escolhe,
e o segundo escolhe a gente.

Aquário-21/01 à 19/02
Não busque problemas a toa. Desabafar com
alguém deverá ajudar a ver as dificuldades de outra maneira.
Procure ficar mais em casa e se dedicando ao bem-estar dos
familiares. Nº da Sorte 17.

Peixes - 20/02 à 20/03

Aproveite a maré de sorte no amor. Tudo indica que
você terá sucesso em um trabalho que não colocava mais fé
e os estudos também devem trazer várias recompensas. Nº
da sorte 12.
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Gracinha dá posse à nova
secretária de Cultura

A professora Esméria
Regina da Silva assumiu a
pasta nesta terça-feira (1º).
A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira, a Gracinha, confirmou na
manhã desta terça-feira (1º
de outubro), uma mudança
no primeiro escalão de seu
secretariado. Dessa vez, a
professora Esméria Regina
da Silva assumiu a Secretaria de Cultura, após Adalberto Henrique Lopes da Silva,
o Professor Beto, apresentar
seu afastamento no mês de
setembro.
A nova secretária, 55
anos, é formada em Pedagogia pela Finom (Faculdade
do Noroeste de Minas), desde 2009; MBA, pela Unisantos, em Negócios Sustentáveis em Ambiente, Cultura e
Turismo e também Estudos
Sociais (Licenciatura em
Geografia, História e Sociologia), pela Unib.
Entre todas as suas
experiências profissionais,
Esméria da Silva lecionou

por 12 anos em
escolas estaduais,
municipais e particular; foi coordenadora pedagógica
da Escola Estadual
Anna Leite, diretora de departamento
do Verde, na Secretaria de Meio Ambiente,
e participou do Monitoramento, Programa Arqueológico de Patrimônio Material
e Imaterial na equipe do arqueólogo, historiador, professor e doutor, Plácido Cáli,
voltado ao resguardo, resgate
e preservação do patrimônio
arqueológico. Ela também
participou de iniciativas voltadas à educação ambiental.
Sobre a nomeação
para a Secretaria de Cultura,
Esméria agradeceu a prefeita
Gracinha Ferreira e indicou
as prioridades da sua gestão.
Atendendo orientação da prefeita, disse que
dará continuidade ao trabalho de valorização dos músicos e artistas caiçaras; à
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VD casa dois dorm.
(melhor rua) Jd.
Britânia,
R$ 195.000
Alugo Kit Sobrado R$ Tt. 99622-9797 zap

Os moradores do Bairro Poiares vem pelo presente edital convocar a
quem possa interessa a fazer parte de uma Associação Esportiva de
Futebol, teremos a seguinte pauta:
Aprovação do nome da Associação, aprovação da Sede Social, cores,
bandeira e escudo da Associação, leitura d aprovação do Estatuto Social
do Cube, apresentação das chapas para eleição da Diretória Executiva,
Eleição da Diretória Executiva. A Reunião acontecerá no dia 21 de outubro de 2019 as 19horas na Rua Prudente de Moraes nº 650 – Bairro
Poiares CEP: 11673-200.
Caraguatatuba 27 de setembro 2019.

Alugo Apto. 3/2 Orla

Inaugurações marcam programação
comemorativa aos 382 anos de Ubatuba

Para comemorar os
382 de Ubatuba, celebrados
no dia 28 de outubro, a Prefeitura, juntamente com vários parceiros, elaborou uma
programação completa, que
reúne todos os eventos culturais, esportivos e inauguvalorização dos patrimônios rações que serão realizados
históricos e culturais; am- durante os 31 dias do mês.
pliará, com a Secretaria de
Em relação às inauEducação, os projetos volgurações,
haverá a realização
tados ao incentivo da múside
cerimônias
referentes a
ca em todas as faixas etárias
novos
locais
e
construções,
(criança, jovem, adultos e
como
quadras
esportivas,
a
idosos); valorizará a questão
nova
unidade
da
EM
Ernesarqueológica, descentralizando o acesso, entre outros. mar de Oliveira (que já está
“Agradeço a prefeita pela em funcionamento), os equiconfiança, que tudo farei pamentos da saúde – Caps
para honrar. Todas as nossas e Caps-AD, um novo ponto
decisões serão trabalhadas de atendimento do Cras na
dentro de um planejamen- região central; também iluto e compartilhadas com a minação de duas orlas e paprefeita”, explicou Esméria, vimentação de ruas na região
lembrando que nos próximos Sul.
dias fará um diagnóstico dos
Dentro da programaprojetos e espaços culturais
ção,
ainda
constam eventos
utilizados pela secretaria e
especiais
comemorativos
à
Fundaci (Fundação Cultura e
Semana
da
Criança,
como
Arte de Ilhabela).

EDITAL PARA FUNDAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO
ESPORTIVA DE FUTEBOL

M. de Sá/ Pr S. Diego 650,00 água/luz separa- VENDO ótima casa 2
dormitórios Porto Novo/
Gge. Cov/ Tênis/ Acad/ dos p/2 pessoas s/filhos/
próximo da praia/ R$
Pisc 3 esport/ (12) 99706- s/animais/ M. Sá (12) 198.000,00/ TT. 996220911/ 3883-8906
98152-2525/ 99622-5954 9797 zap

Alugo Kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martin de Sá
(12) 98842-0002 e (12)
99672-0020
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a exibição da
peça Frozen Pocket Show, de
8 a 11 de outubro, direcionada para escolas
municipais com
exibições no Teatro Municipal
em duas sessões
(manhã e tarde); uma edição especial dos
Pontos Mis, no dia 10, com
a exibição do filme “Tito e
os Pássaros” (2019) em um
horário diferenciado especial para a garotada e com
um evento do Espaço Infantil
“Ateneuzinho”, da Biblioteca Municipal, que realiza a
exibição da peça “Um amor
de passarinho” (1, 2, 3 Coletivo Teatral) às 14h30.
Além disso, em comemoração ao Dia do Professor,
também haverá um baile direcionado para a categoria,
que acontecerá no Centro de
Convenções, às vésperas da
data celebrada.

A tradicional Feira
das Nações também é atração
confirmada em outubro, seguindo até o primeiro fim de
semana de novembro, com
muitas barracas de comida
e atrações, que poderão ser
conferidas na Praça de Eventos na avenida Iperoig.
E por falar em avenida Iperoig, o local será
palco do tradicional Desfile
Cívico-Militar, anualmente
promovido em comemoração
ao aniversário e que reúne as
mais variadas entidades, escolas, organizações e setores
públicos que fazem parte de
Ubatuba.
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3° VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0011692- 26.2011.8.26.0126 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos réus a Espólio de Maria Jenny Veronezi
Greca, Espólio de Achiles Greca, Espólio de Francisca Greca, Espólio
de Eugênio Greca e Clara Baster Greca, Marco Antonio Marcucci, Liliana
Marcucci, Paulo Sergio Marcucci, eventuais interessados, bem como seus
conjugues e/ou sucessores, réus ausentes, incertos, desconhecidos que
Gilberto Marcucci e Maria Helena Bernardi Marcucci ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando propriedade do imóvel sob matricula n° 21.511
estando ainda cadastrado perante a municipalidade sob o n° 07.055.0010, assim descrito: um lote de terreno n° 4, da quadra J, da planta de
desmembramento aprovado pela Prefeitura Municipal desta cidade, com
a denominação Jardim Nomar, situado na Praia das Palmeiras, perímetro
urbano desta cidade e comarca de Caraguatatuba - SP, assim descrito e
confrontando: 8,75m (oito metros e setenta e cinco centímetros) e frente
em pequena inclinação para a avenida A, e 7,19m (sete metros e dezenove centímetros) em curva onde confronta com a avenida A e com a rua
Aldo Marcucci e 9,29m (nove metros e vinte e nove centímetros) em linha
reta onde confronta com a rua Aldo Marcucci; 30,00 (trinta metros) do
lado direito, onde confronta com o lote 3; 30,00m (trinta metros) do lado
esquerdo, onde confronta com o lote 5, encerrando uma área de 378,00m²
(trezentos e setenta e oito metros quadrados). Desmembrado da matrícula nº 19.749., todos de propriedade de herdeiros de Aldo Marcucci e Maria
Bernardi Marcucci, adquirido através de instrumento particular de cessão
de direitos possessórios, 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 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Caraguatatuba, aos 18 de setembro de 2019. XXX
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1001135-55.2014.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e
devolução do dinheiro
Requerente: MARIA HRISTOS KORRES DE CAMARGO – EPP
Requerido: C.H & F.S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1001135-55.2014.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER a C.H & F.S INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, CNPJ
11.629.943/0001-02, com último endereço à Rua Paraibuna, 1300, loja
01, Jardim São Dimas, CEP 12245-021, São José dos Campos - SP, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
MARIA HRISTOS KORRES DE CAMARGO – EPP, alegando em síntese:
Em junho/2012 efetuou compra de materiais de instalações comerciais
no valor de R$ 45.000,00. Que a requerida não entregou referidos materiais, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Requer a rescisão
contratual, com a devolução dos valores pagos e indenização por danos
materiais e morais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos
23 de julho de 2019. 75

IDOSO SOLITÁRIO
Deseja conhecer senhora livre, de meia
idade, que goste de dançar e passear;
não fumante e que saiba dirigir. Resposta para Arrais - Caixa Postal n°88,
Caraguatatuba/SP – CEP: 11.660-070,
por carta informando Grau de instrução,
peso e altura e eventualmente atividade
profissional; telefone para contato e outras informações que queira transmitir.
Aluga-se 1 apartamentos de um
dormitório no bairro Pontal Santa Marina
próximo a pista. Sala conjugada, uma
suíte e banheiro com instalações para
máquina de lavar. Possue uma vaga de
garagem com controle remoto, antena
coletiva para TV digital, porteiro
eletrônico e Wi-Fi - Fone: 98114-0022
com proprietário

A Apami – Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância no Período Neo
Natal, entidade reconhecida de Utilidade Pública, inscrita no CNPJ
46.807.079.0001-68, convoca seus associados que estiverem habilitados
de acordo com Estatuto, para eleição da nova diretoria, quadriênio 2020 a
2023 realizar-se em sua sede, sito a Rua: Sebastião Mariano Nepomuceno,
167 – Centro – Caraguatatuba/SP, no dia 21/10/2019 as 9:00 horas
Atenciosamente
Eliane Leandro da Costa Ferreira
Presidente

VENDO
terreno
Jd. Britânia 50mts da
Praia/ R$ 245.000,00/ TT.
99622-9797 zap

VD lote 250mts² Golfinho/ Emílio Manzano/ R$
95.000,00 TT. 99622-9797
zap
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VD Próximo a
Rodoviária 2 Pq Casa
dorm/ coz/ wc/ gar/ SÓ
r$135.000,00/3882-3022

VD casa 2 dorm./ Martim de Sá/ dctos. OK/ R$
210.000,00/ TT 996229797 zap

ANA BEATRIZ TORRALBO GIMENEZ PIMENTA
CPF: 047243948-03 – RG 18042245-5. Comunicado que perdi: Certidão
297/2013 – data da Expedição: 30/09/2013 – período de 17/03/1992 a
22/04/2002. Conforme boletim de ocorrência n° 0001149305/2019.

Comunicação Extravio Livro de Registro de
Empregados
A empresa JUNIOMAR PERON ME, estabelecida à Rua Henrique
Dias, 89 Jdm Aruan – Caraguatatuba/SP, CEP:11665-440, CNPJ
05.578.304/0001-54 comunica o extravio do Livro de Registro de Empregados nº 01.
Caraguatatuba, 17/09/2019

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa PAULO C L DE SOUZA, com sede a Praça Diógenes Ribeiro
de Lima, nº. 227 - bairro: Centro em Caraguatatuba/SP CEP: 11660-490,
inscrito no CNPJ 72.687.999/0001-08 e I.E 254.039.272.115 COMUNICA O
EXTRAVIO/PERDA da Impressora de Cupom Fiscal – ECF.
Modelo: IF ST120, Marca: SWEDA- número: SW40800000000010281
Caraguatatuba, 11 de setembro de 2019

A Associação vem por meio deste comunicado convidar a todos os moradores do Bairro Recanto do Sol, à compor a mesa diretora, para fundação
da mesma. Que será realizada no Dia 10 de outubro de 2019, na Rua 02
n° 40, Recanto do Sol as 19hrs.
Contamos com a Participação de todos.

SARAH – 23 anos, mulherão,
gostosa, avantajada, morena
clara c/ tatuagem com muito
fogo para te levar a loucuras.
Realizo fantasias. Espero você.
(12) 98146-5287

MÔNICA – a loira Cadilac do
Litoral Norte, mulherão,
gostosa, experiente, um
show. Aguardo você no meu
local. (12) 98133-7843

Rosemeire Gomes dos Santos
Presidente
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