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Gracinha anuncia sala de
atendimento médico na
abertura da 1ª Semana do
Servidor Público de Ilhabela
Prefeitura e Estado inauguram
CAPS-AD no Perequê-Mirim
Caraguatatuba divulga edital
do concurso de 70 vagas de
Guarda Civil Municipal
Vereador Ceará tem aprovada
moção que congratula com a
atleta Juliana Orizo
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Tecnologia revoluciona o
cotidiano dos advogados
Caminhando de um lado para o outro pelos corredores de um evento de conteúdo e negócios jurídicos que acontece
em São Paulo, o robô da Vexia, empresa
de tecnologia voltada para o setor jurídico, vai explicando aos visitantes detalhes
da Lei Geral de Proteção de Dados, nova
legislação que está mudando radicalmente
a maneira com que as empresas lidam com
informações de terceiros. O evento é a Fenalaw 2019, que terminou na última sexta-feira em São Paulo, de 23 a 25 de outubro
no Centro de Convenções Frei Caneca.
A presença do robô da Vexia é um
indicativo de como a tecnologia foi incorporada ao dia a dia dos advogados. Cerca
de 40% do espaço de exposição da Fenalaw este ano, estão dominados por startups
de tecnologia voltadas para o setor jurídico.
Desburocratização e modernização do sistema judiciário brasileiro são as
principais demandas dos advogados para
as lawtechs ou legaltechs, as startups de
tecnologia voltadas para o setor jurídico.

2 - Gestão de contratos na nuvem
Seguindo a tendência de diminuir a quantidade de papel, desburocratizar os processos e fazer uma efetiva gestão de contratos,
a plataforma Contraktor faz o gerenciamento de contratos em nuvem. Os planos
de venda são personalizados por tipo de
empresa e vão desde requisitos básicos
para criação, assinatura e armazenamento
de contratos em nuvem até funcionalidades mais avançadas com criação rápida de
modelos de contratos e certificação digital.
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Associação Acolhimento Fraterno
Caiçara - “AFC” recebe dois palestrantes

Na manhã do último domingo na sede
da Associação Comercial de Caraguatatuba a
Associação Acolhimento Fraterno Caiçara “AFC”, em evento que
reuniu inúmeras entidades do litoral norte, recebeu a vista de dois palestrantes que apresentaram
seu testemunho de trabalhos realizados em
hospitais de suas cidades
e que objetivam o acolhimento de pacientes e
acompanhantes em aten-

3 - Chatbot via WhatsApp
O chatbot Justine é integrado ao softwarejurídico para uso corporativo da ProJuris.
O chat interage via WhatsApp com o usuário e faz consultas e busca de processos. A
ProJuris cresceu 50% por ano nos últimos
três anos: são 1.800 clientes e mais de 20
mil advogados que utilizam os produtos
atualmente.

4 - Gestão de processo com inteligência
artificial
O TecnoJURIS da Tecno2 usa inteligência
artificial para analisar a movimentação de dimento oncológico.
Conforme destaprocessos, o que otimiza as tarefas do adA Associação Brasileira de Lawte- vogado, como a inclusão de prazos, agen- cado pelo coordenador
chs e Legaltechs (AB2L) registrou crescida AFC, entidade em
damento de audiências e outros atos.
mento de 2.010% no número de empresas
formação em Caraguaassociadas. Criada em 2017, a AB2L pas5 - Resolução de disputas online
tatuba e que objetiva o
sou de 20 associados para 422 em apenas
O software JUSTTO é uma plataforma de atendimento a pacientes
três anos. “As lawtechs surgiram para genegociação de acordos online. O sistema do Hospital Regional, o
rar um ganho em eficiência na gestão de
oferece uma visão geral de todas as nego- objetivo maior é atenuprocessos, deixando mais tempo para o
ciações em andamento em tempo real. A
ar o sofrimento dessas
advogado desempenhar o seu papel focado
solução utiliza inteligência artificial para
no cliente”, afirma o diretor executivo da
pessoas que por muitas
entregar relatórios de performance e insiAB2L, Daniel Marques.
ghts das negociações que ajudam a conhe- vezes passam por dificer o perfil da carteira de clientes e dire- culdades com alojamenAbaixo listamos seis lawtechs que
to, transporte e alimencionar a melhor política de acordos.
estarão presentes na Fenalaw 2019 e as sotação, uma vez que além
luções que estão transformando o mercado
do sofrimento pela doen6 - Auxílio em investigações
jurídico.
A plataforma upMiner da upLexis utiliza ça tenham que permaneo poder de tecnologias de big data, inteli- cer em nossa cidade por
1 - Análise de decisões judiciais
O Cockpit Jurídico, principal produto da gência artificial e computação em nuvem períodos incertos.
Estiveram palesDigitaLaw, contempla toda a base nacio- para automatizar consultas em centenas
nal de processos, o que possibilita a análi- de fontes de conhecimento disponíveis na trando o Sr. Luiz Rose assertiva de informações sobre como os internet, bureaus de crédito e bases de da- berto Silva o “Betão”
juízes julgam, valores médios de condena- dos proprietárias, processando e cruzando e sua esposa que falação, tempo de julgamento, entre outros da- milhares de informações sobre empresas e ram sobre o projeto que
dos relevantes para a tomada de decisões. pessoas em tempo real e gerando relató- existe em São Sebastião
A plataforma possui atualmente mais de 1 rios gráficos e analíticos de fácil leitura e
intitulado “Mãos que
interpretação.
milhão de processos registrados.

Acolhem” e os palhaços
Dr. Tim Tim (João Gonçalves) e Dr. Torresmo
(Marcos Antonio Alves)
que atendem ao Hospital
em Jacarei.

Ambos os projetos tem servido de referência aos membros da
AFC durante sua formação.
Esta reunião teve

como objetivo apresentar a proposta da AFC
para as entidades do Litoral Norte e convidá-las
a participar. O encontro
antecedeu a assembleia
que acontecerá no próximo dia 09 de novembro
na sede da Associação
Comercial de Caraguatatuba às 18:30 Horas
para a constituição jurídica da entidade e eleição de sua primeira diretoria.
As entidades com
interesse em participar
podem entrar em contato com o Sr. João Fernando Lopes, pelo fone/
whatssap (12) 981671521, coordenador da
comissão provisória.
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Câmara de Caraguá terá que anular
sessão que aprovou empréstimo

A Câmara de Caraguatatuba terá que acatar
a decisão da justiça que
anulou a sessão que liberou o financiamento de R$
152 milhões entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal.
A Juíza substituta
da 2ª Vara do Fórum local, Marta Andréia Matos
Marinho, em sentença no
dia 26 de outubro, anulou
a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 1º de
outubro que aprovou o
empréstimo.
A Juíza atendeu
parcialmente a ação civil
pública proposta pelo Ministério Público por ato de
improbidade administrativa feita através do promotor Renato Queiroz.
Na sentença a Juíza Marta Andréia destaca
as tentativas de aprovação
por parte da atual Mesa
Diretora da Câmara, bem

como as ações dos Vereadores de Oposição em impedir a votação.
Segundo o Ministério Público, a sessão
não poderia ser realizada
porque um Agravo Instrumental obtido pelos
vereadores de oposição,
concedido no dia 30 de setembro, pelo desembargador Paulo Barcellos Gatti,
que exigia os pareceres
obrigatórios e específicos
das comissões do legislativo, foram apresentados

- 03 -

apenas algumas horas antes da sessão, desrespeitando a lei orgânica do município.
Já com relação aos
vereadores que votaram e
que o Ministério Público
havia pedido o afastamento,
a Juíza concedeu direito de
se defenderem.
Em sua sentença não
há indicação de ilegalidade
no financiamento e suprida
as irregularidades apontadas o projeto deverá voltar
à pauta da Câmara.

Prefeita de Ilhabela participa de sessão
itinerante no Itaquanduba
Ilhabela participa de
sessão itinerante no Itaquanduba.
A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira
dos Santos Souza, Gracinha,
participou da Sessão Itinerante realizada pela Câmara
Municipal no Itaquanduba,
bairro onde a prefeita e familiares moram há décadas.
A sessão foi realizada
na E.M. Professora Ophélia
Reale Montanhesi, no dia
14, com o objetivo de tratar
apenas sobre o bairro e o entorno. Os vereadores leram
na sessão as indicações e requerimentos de assuntos que

colheram junto aos moradores do bairro. Dois moradores se manifestaram sobre as
reivindicações e a prefeita se
pronunciou sobre as realizações programadas
para a comunidade
do bairro.
A prefeita,
que já foi vereadora em três legislaturas e também presidente da
Câmara, elogiou

a iniciativa. “É muito importante realizar sessões nos
bairros. Os vereadores vão
até os moradores para ouvir
as reivindicações e sugestões. É mais uma oportunidade, principalmente para a
população que não consegue
acompanhar a sessão e os
trabalhos dos vereadores no
cotidiano e nas sessões no
prédio da Câmara”, afirmou
Gracinha Ferreira.
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Vereador Ceará tem aprovada moção
que congratula com a atleta Juliana Orizo

Em sessão realizada
na noite desta terça-feira,
pela Câmara Municipal de
Caraguatatuba, foi aprovada a moção 45/2019,
de Elizeu Onofre da Silva (Ceará), que congratulou com Juliana Orizo
de apenas seis anos, que
conquistou a medalha de
bronze no campeonato
brasileiro interclubes de
Karatê.
A atleta, que representa a cidade de Caraguatatuba e é treinada
pelo professor Angelo
Oliveira, disputou a competição no último dia 10,
em Uberlândia (MG), pela
categoria Kata. Com o resultado, Juliana se tornou
uma das melhores do país
em sua categoria.
Para chegar até as
finais, foi preciso se classificar em cinco fases, em

todo país, sendo necessária a classificação na final
do campeonato paulista.
“Quero parabenizar essa gigante de apenas
seis anos de idade pelo brilhante resultado, pelo seu
talento e levar o nome da
nossa Caraguatatuba pelo
país. Fico muito honrado
em poder dar essa moção
de congratulação a Juliana. Parabenizo também

seus pais, seus familiares
que a apoiam e seu treinador, pelo belo trabalho que
faz”, disse Ceará.
A atleta realiza aulas de karatê em dois “dojos” (locais de treinamento). Durante a semana,
Juliana treina na EMEI/
EMEF Prof.º Alaor Xavier
Junqueira, no Travessão, e
aos sábados, na subprefeitura da região sul.

tais.

(COMAM) e presidente do
Instituto Conservação Costeira, Fernanda Carbonelli,
é uma satisfação participar
da entrega dos veículos.
“Hoje, com muito esforço
e apoio da sociedade civil
pudemos ver a entrega desses veículos que serão muito
importantes para a fiscalização ambiental, assim como,
para atender mais demandas, já que temos uma costa
extensa. Nós, do Conselho,
estamos muito satisfeitos
em poder cooperar com a
prefeitura”, finalizou.

Após 27 anos de espera, Prefeitura entrega
novas viaturas de fiscalização ambiental
Os agentes da Fiscalização Ambiental da Prefeitura de São Sebastião poderão realizar suas ações de
forma mais adequada e com
maior conforto. Isso porque
a Administração adquiriu,
com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente
(FUMDAM), cinco novos
veículos, sendo três viaturas
exclusivas para fiscalização
e dois carros para uso de rotina do setor.
O pacote de investimento incluiu ainda a aquisição de cinco tablets, cinco
equipamentos de GPS (em
inglês global positioning
system), cinco mochilas estanques, dois drones e uma
impressora. De acordo com
a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM), o valor
total para compra dos itens
supera R$ 500 mil. Ainda
segundo a SEMAM, os recursos do FUMDAM são
frutos de repasse dos valores
arrecadados pela Prefeitura
com taxas e multas ambien-

Para o servidor sebastianense Jairo Moura,
fiscal de meio ambiente há
27 anos, os novos materiais
são uma grande conquista.
“As viaturas e os equipamentos vão fazer uma grande diferença no nosso trabalho, pois há 27 anos temos
dificuldades de trabalhar em
locais de difícil acesso, por
falta de veículo apropriado.
Aguardamos por isso por
todos esses anos”, lembrou.
Segundo a vice-presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente
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Gracinha anuncia sala de atendimento
médico na abertura da 1ª Semana do
Servidor Público de Ilhabela

A prefeita de Ilhabela,
Maria das Graças Ferreira,
anunciou na manhã de segunda-feira (21), na abertura da 1ª
Semana do Servidor Público,
uma sala para atendimento
médico aos funcionários públicos.
Para a prefeita, a ação
visa a saúde e o bem-estar do
servidor. “É grande o número
de funcionários que precisam
de atendimento médico. Nessa sala, os servidores poderão
contar com médico, psicólogo
e educador físico para dar um
atendimento específico para
que ele se sinta à vontade em
procurar o profissional. Temos muitos casos de depressão, que se agravam porque
as pessoas têm vergonha ou
não tem coragem de procurar
atendimento especializado.
A nossa Administração, quer
cuidar desses funcionários,
um reconhecimento por toda a
dedicação e empenho ao serviço público”, declarou.
Além da sala de atendimento médico a prefeita
também anunciou um novo
local para a sede social do
Sindserv, que conta com uma
estrutura adequada para o lazer e entretenimento dos servidores municipais. O secretário de Planejamento e Gestão
Estratégica, Luiz Lobo, salientou as conquistas dos
servidores nos últimos anos.
“Muitas pessoas dizem que
não olhamos para os servidores, mas muitas ações foram
realizadas para o benefício de
todos, como o Plano de Cargos e Salários, o vale refeição
e as faltas abonadas”.
Abertura da 1ª Semana
do Servidor Público de
Ilhabela
A 1ª Semana do Servidor Público de Ilhabela
abrange diversas secretarias e

outubro de
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realizará ao longo da semana
diversas atividades voltadas
aos funcionários da Prefeitura, como palestras, apresentações culturais e musicais e
atividades físicas. O evento
teve como objetivo comemorar o Dia do Servidor Público,
a ser celebrado no dia 28 de
outubro.
A cerimônia de abertura contou com a presença
dos servidores municipais de
diversas secretarias, secretários, vereadores e da prefeita
Maria das Graças Ferreira, a
Gracinha. “Quero dizer que
toda essa Semana foi desenvolvida por servidores para os
servidores, a Prefeitura só fez
o apoio administrativo. Sou
funcionário há muitos anos,
muitos lá fora têm uma definição ruim do que é ser funcionário público, e nós com
o compromisso que temos
mostramos o contrário, cada
um em sua função faz o melhor que pode e fazemos dessa
cidade, uma cidade melhor a
cada dia”, disse o secretário
de Administração, Edivaldo
Anízio.
A servidora Sandra
Regina Francisco, representando a Escola de Governo
e Gestão Pública, agradeceu
a presença de todos e falou
sobre o evento. “Tudo o que
planejamos é um momento
para nós, com descontração e

divertimento. Logo a Escola
de Governo irá oferecer vários cursos de capacitação de
servidores, por hora só quero
agradecer e pedir que vocês
curtam bastante essa semana,
que foi elaborada com muito
carinho e têm muitas pessoas
envolvidas para proporcionar
momentos agradáveis para
vocês, muito obrigada”, destacou.
Os servidores foram
recepcionados com música,
café da manhã, esmaltação,
maquiagem, e uma palestra
motivacional “A Poção Mágica da Motivação”, ministrada
pelo mágico Paul & Jack, que
interagiu com a plateia, divertindo a todos. “Interessante,
divertida, incrível é a palavra,
para definir a palestra do ilusionista Paul Jack”, finalizou
a servidora Claudia Rejane.
Participaram da abertura da 1ª Semana do Servidor, a prefeita Gracinha, os
secretários: Luiz Lobo (Planejamento e Gestão Estratégica), Edivaldo Anizio (Administração), José Roberto de
Jesus (Esporte), Maria Salete
Magalhães (Meio Ambiente), Esméria Regina (Cultura), Tiago Correa (Finanças)
e Alberto Orro (Saúde); os
vereadores Anísio Oliveira e
Thiago Souza e o presidente
do Sindicado dos Servidores
de Ilhabela, Marcelo Rocha.

Homem é preso após
estupro em S. Sebastião
Um casal com quatro filhos, da cidade de Águas
da Prata, interior de São Paulo, que estavam hospedados
no bairro Paúba, foram vítimas de um assalto na noite de
segunda-feira (28/10).
Segundo a Polícia
Civil, o casal de 43 e 42 anos,
com dois filhos de 13 e 9 anos
e dois bebês gêmeos, estavam
na residência, quando por
volta de meia noite o marido
escutou um barulho, desceu
para verificar o que estava
acontecendo, e já encontrou o
bandido dentro da sala.
O criminoso levou
todas as vítimas para um
quarto, onde estuprou a mulher na frente da família. Em
seguida começou a exigir
todos os bens das vítimas,
que na ocasião dispunham
de apenas R$ 260,00. Mais
uma vez sob ameaças, todos
se dirigiram ao centro da cidade, a procura de um caixa
eletrônico, que só foi encontrado em Caraguatatuba, e de
onde conseguiram sacar R$
600,00, que foram entregues
ao bandido.
O homem obrigou
todos a retornar a casa, onde
voltou a estuprar a mulher e
recolheu os celulares e alianças das vítimas, fugindo em
seguida. A família então pediu ajuda a um vizinho e foi
socorrida.

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

O marido contou em
depoimento que o bandido
mencionou por várias vezes
que os havia observado durante todo o final de semana,
o que acabou por auxiliar
a polícia a localizar o local
onde o criminoso se escondia.
Na casa foram encontradas as alianças do casal, a arma (simulacro) usada
no crime, a faca, e demais
pertences das vítimas. O criminoso foi encontrado no
centro da cidade próximo a
um quiosque onde ajudava e
confessou o crime. Ele usava
documentos falsos e estava
foragido por homicídio desde
2017.
Menina de 11 anos
morre por desnutrição
em Ubatuba
Uma criança de
11 anos morreu na noite de
quinta-feira (24/10). A polícia
foi acionada pelo hospital da
cidade, após a menina dar entrada na unidade e os médicos
atestarem desnutrição e palidez. Para a polícia a informação é de que a criança chegou
morta ao local.
A mãe de 26 anos e
o padrasto da menina de 47
foram presos na tarde de sexta-feira suspeitos de envolvimento. Segundo a polícia, a
mãe confessou que a criança
era mantida em cárcere privado, dormindo em um tapete de EVA e era submetida a

jejuns, impostos com a finalidade de purificação, punição
e correção de atos tidos como
errados. O irmão da menina
com 8 anos, também era submetido a castigos.
Ainda segundo a polícia, após um jejum de dois
dias, onde a criança só podia
beber água, ela passou mal e
foi levada ao pronto-socorro.
A Polícia Civil apreendeu no apartamento onde a
família vivia um caderno no
qual a menina fazia anotações sobre seu dia a dia, que
consistia em jejum, orações e
exercícios físicos. Em outro
caderno a polícia encontrou
anotações sobre como o casal pretendia de defender dos
atos cometidos.
PM prende quadrilha
em Ilhabela
A Polícia Militar
prendeu no final da tarde de
segunda-feira (29/10), uma
quadrilha que havia furtado
vários produtos de diversos
estabelecimentos comerciais
da cidade.
A polícia encontrou
os meliantes em um carro na
Barra Velha e em revista se
depararam com vários produtos de procedência duvidosa.
Os indivíduos que já tinham
passagem por furto e formação de quadrilha, foram levados para a delegacia, onde
também os produtos recuperados foram reconhecidos pelas vítimas do bando.

31 de outubro de 2019
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Caraguatatuba divulga edital do concurso de 70 vagas de Guarda
Civil Municipal e inscrições começaram terça (29/10)

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração,
publicou o edital do Concurso de Público 01/2019 para
70 vagas do cargo de guarda
civil municipal (GCM) de 2ª
classe na última sexta-feira,
(25/10), no Diário Oficial
Eletrônico, no link https://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/category/diario-oficial/ (Edital 151), e no
site da Fundação Vunesp, na
página https://www.vunesp.
com.br/.
As inscrições para o
concurso público da GCM
começaram na última terça-feira (29/10) e terminam às
23h59 do dia 22 de novembro (sexta-feira), pelo site
https://www.vunesp.com.
br/. A função possui carga
horária de 40h/semanais e
salário-base de R$ 1.987,88,
mais 50% de adicional de
atividade operacional sobre
esse valor (R$ 993,94).
Os candidatos devem
ter 18 anos completos na
data do encerramento das
inscrições (22 de novembro); Ensino Médio completo, CNH Categorias “A”
e “B” ou superior; e altura
mínima de 1,65 metros para
homens e 1,55 metros para
mulheres; além de ler o edital inteiro, se cadastrar no
site da Vunesp e acompanhar
o andamento do certame.
A taxa de inscrição é
R$ 67,00. O boleto vence no
dia 25 de novembro e pode
ser pago em qualquer agência bancária até data limite.
Das 70 vagas de guarda civil
municipal, obrigatoriamente
10% são destinadas às mulheres e 5% às pessoas com
deficiência de ambos os sexos, conforme os requisitos
previstos no edital.
Haverá isenção desse
valor para quem é hipossuficiente (pessoa sem recursos
financeiros suficientes para o
próprio sustento, bem como
arcar com o valor da inscrição/renda familiar per capta
inferior ao salário mínimo

do Estado de São Paulo – R$
1.163,55) ou ser doador de
sangue ou de medula óssea
(com o Registro Nacional
de Doadores Voluntários de
Medula Óssea – REDOME).
Os candidatos que se
encaixam nesses requisitos
têm das 10h do dia 29 de
outubro às 23h59 do dia 31
de outubro para solicitar a
isenção da taxa de inscrição
no site www.vunesp.com.
br. O resultado dos pedidos
de isenção será divulgado a
partir das 10h do dia 6 de novembro, no site da Vunesp.
As provas objetivas
estão previstas para serem
aplicadas no dia 22 de dezembro, em um horário a ser
definido pela organizadora.
Os candidatos terão 3h30
para responder 60 questões
de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico (Conhecimentos Gerais);
e sobre a Constituição Federal, Estatuto do Idoso –
Lei Nº 10.741/2003, Lei Nº
11.340/2006 – Lei Maria da
Penha; Estatuto Geral das
Guardas Municipais – Lei
Federal Nº 13.022/2014;
Decreto
Municipal
Nº
1.111/2019 – Código de
Conduta da GCM e da Lei
Municipal Nº 2.482/2019
– dispõe sobre a criação e
organização da Guarda Municipal de Caraguatatuba,
disponíveis no site http://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/, na parte de Legislação (Conhecimentos Específicos).
As 140 mulheres e os
1.260 homens (observado o
número de vagas reservadas
para pessoas com deficiência) mais bem pontuados
na prova objetiva passarão
ainda pelas seguintes etapas:
teste de aptidão física, avaliação psicológica, entrega
de documentos e certidões
para investigação social, entrega do resultado do exame
toxicológico de larga escala;
e a realização de exames médicos. Todas as etapas integram a 1ª fase do concurso

público de GCM 2ª classe e
possuem caráter eliminatório.
A 2ª fase da seleção
inclui o Curso de Formação que também tem caráter classificatório e eliminatório. Os aprovados do
Concurso Público 01/2019
serão convocados conforme
necessidade a Administração Pública. O certame tem
o prazo de validade de dois
anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura de Caraguatatuba.
Mais
informações
podem ser obtidas pelo telefone (11) 3874-6300 (Disque Vunesp) ou pelo site
https://www.vunesp.com.
br/. O atendimento ao público ocorre nos dias úteis, das
8h às 18h. O edital do Concurso 01/2019 encontra-se
no link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/
Edital_151.pdf.
Acessa SP
Quem não tem internet pode utilizar o Acessa
São Paulo, na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no
Centro ou no Posto do Poupatempo de Caraguatatuba,
no Indaiá. É necessário ir ao
local munido de um documento de identificação com
foto e fazer um cadastro digital para usar o serviço de
internet gratuita do posto.
O Acessa SP fica na
Praça Diógenes Ribeiro de
Lima (localizada na Av. da
Praia), 140 – Centro. O horário de atendimento vai das
11h às 16h50. O telefone é
(12) 3883-3042.
O Posto do Poupatempo está localizado na Av.
Rio Branco, 955 – Indaiá. O
local funciona das 9h às 17h,
de segunda a sexta-feira e
sábado, 9h às 13h.
A GCM
Serão requisitos básicos para o ingresso no cargo público de Guarda Civil
Municipal da Prefeitura de
Caraguatatuba ter naciona-

lidade brasileira; gozar dos
direitos políticos; quitação
com as obrigações militares e eleitorais; nível médio
completo de escolaridade;
idade mínima de 18 anos;
aptidão física, psicológica
e mental; idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões
expedidas perante o Poder
Judiciário estadual e federal;
possuir, no mínimo, 1,65
metros de altura, quando o

candidato for do sexo masculino, e 1,55 metros de altura, quando a candidata for do
sexo feminino; possuir CNH
Categorias “A” e “B” ou
superior. Serão reservados
10% de vagas de cada concurso para o sexo feminino.
Durante a realização
do curso de formação, de
caráter eliminatório e classificatório, os candidatos
receberão a denominação de
“Aluno Guarda” e exclusi-

vamente uma ajuda de custo, no valor mensal de R$
1,2 mil, não se configurando
nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. As
aulas do curso ocorrerão de
segunda a sexta-feira e caso
necessário, aos sábados domingos e feriados. Além do
aproveitamento satisfatório,
o aluno guarda terá que ter
75% de frequência durante o
treinamento.

Prefeitura assina Ordem de Serviço
para obras de pavimentação para
acesso ao Hospital Regional
A Prefeitura de Caraguatatuba deu Ordem de Serviço para início das obras de
pavimentação para acesso ao
futuro Hospital Regional.
Serão mais de 4.500
metros quadrados de pavimento que serão executados
nas vias a partir da próxima
semana. Segundo a Secretaria de Obras Públicas, o prazo de conclusão é de 30 dias.
Além disso, haverá
sinalização de acesso à unidade hospitalar e estacionamento com vagas em 45
graus, serviços que serão
executados pelos servidores
da Secretaria de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão.
De acordo com informações do Governo do Estado, o Hospital Regional deve
entrar em funcionamento em
dezembro.

“As obras do Hospital Regional estão dentro
do cronograma. Fazemos os
últimos ajustes e os equipamentos começam a chegar
para realização de testes.
Além disso, a OS (Organização Social) que fará a gestão
da unidade deve começar em
novembro o processo seletivo”, explicou o coordenador
do Programa Saúde em Ação
do Governo do Estado, Ricardo Tardelli.

O Hospital Regional
terá nove salas de cirurgia,
220 leitos e uma Ala de Quimioterapia. Serão seis pavimentos em um terreno de
mais de 28 mil m². A unidade hospitalar é fruto de um
investimento de R$ 188 milhões do Programa Saúde em
Ação, parceria da Secretaria
de Estado da Saúde com o
Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
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16 de outubro - dia Instrutor
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Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br

Instrutor é considerado como o nosso 1º professor,
ele tem o papel fundamental em nossa vida. É aquele
que ensina a dar o passo importante par a nossa
independência, ensinando-nos a dirigir com segurança e
e responsabilidade.
A Auto Escola Objetivo reconhece a importância do trabalho destes profissionais para a
sociedade, e em seu dia de comemoração, presenteou sua equipe de instrutores (que é a maior do
Litoral) com um belo churrasco, com muita alegria e harmonia.

MTB 0066202

Lucélia, Alexandre, Edilaine, Samara, Cristian e Daniel

Milene e meninas super funções da Auto
Escola Objetivo, estão tanto no atendimento
Instrutores profissionais
como nas aulas

Estes tem pelo menos 14 anos de casa

Equipe da Auto Escola Objetivo, Sucesso.

Instrutores de carro

Samara, Carlinhos, Milene, Lúcelia e Luz

A Equipe de Instrutores da auto Escola Objetivo

Milene e Paulinho Orcioli

Ubatuba intensifica campanha de
Busca Ativa de casos de Tuberculose

As equipes de estratégia de Saúde da Família
(ESF) de Ubatuba intensificam, a partir do dia 28 de outubro, a busca ativa de casos
de tuberculose. A iniciativa
faz parte da Campanha Nacional, que busca ampliar o
acesso da população ao tratamento da doença.
Apesar de ser pouco
mencionada, a tuberculose
ainda tem incidência na atualidade. Em Ubatuba, é registrada uma média de 40 casos
por ano.
Trata-se de uma doença provocada pelo Bacilo de
Koch – um microrganismo
que ataca, principalmente, os
pulmões, mas que pode ocorrer também em outras partes
do corpo, como ossos e rins.
Atenção
Tosse por mais de três
semanas, acompanhada ou
não de febre no final do dia,
suor noturno, falta de apetite,
perda de peso, cansaço ou dor
no peito – são sinais de alerta
para a tuberculose.
Pessoas que apresentem esses sintomas devem

buscar a unidade de saúde
mais próxima
de sua residência o quanto
antes. No período da Campanha, que vai
até o dia 11
de novembro, os pacientes
que apresentarem alguns dos
sintomas indicados, poderão
procurar, também, os Prontos
Atendimentos (PA) do Ipiranguinha e da Maranduba ou o
Pronto Socorro da Santa Casa
para efetuar a coleta do escarro e a realização do exame.
Os resultados saem em curto
prazo e permitem iniciar o
tratamento rapidamente.
“Diminuir a incidência da doença só é possível
com a identificação dos doentes o mais rápido possível
e com o início imediato do
tratamento correto”, alertou
o médico infectologista, Fernando Bergel.
Transmissão, prevenção e
tratamento
A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa
pelo ar. Quando alguém tem

a doença no pulmão e espirra,
tosse ou fala, pode espalhar
as bactérias – que podem ser
aspiradas por outra pessoa. A
doença não é transmitida ao
compartilhar talheres, copos,
toalhas, por uso de banheiros
nem por contato físico (beijos
e abraços).
A luz solar mata as
bactérias e a ventilação as
dispersa, por isso, ajudam
a prevenir a doença. A vacina BCG, recomendada para
menores de um ano, protege
contra formas mais graves da
doença.
Ao ser diagnosticado, o paciente deve iniciar
o tratamento e mantê-lo por
um período mínimo de seis
meses, tomando os devidos
cuidados diariamente, sem
interrupção, mesmo que os
sintomas tenham desaparecido.

Instrutores de moto

Instrutores teoricos

Ubatuba comemora 352 anos

Cerca de 5 mil pessoas compareceram à avenida
Iperoig, em Ubatuba, na manhã de segunda-feira, 28, para
prestigiar o Desfile CívicoMilitar em comemoração aos
382 anos da cidade.
Um total de 2500 participantes percorreram o trecho saudando o município.
Instituições, associações, secretarias municipais, projetos
sociais, forças militares e escolas públicas e particulares
trouxeram seus representantes
com faixas, adereços e algumas performances, que arrancaram aplausos do público.
Após a entrada oficial
das bandeiras, conduzidas pelas atletas da secretaria Municipal de Esportes: Luciana
Celestino dos Santos, Eunice
Andrade Santos e Mitcy Saraiva Santos, a Banda Lira
Padre Anchieta, responsável
pela trilha sonora do evento,
contou com a participação do
Coro da Lira na execução dos
hinos nacional e de Ubatuba.
O paraquedista Marcello Costa, mais conhecido
como Marcello Negão, da Sky
Company em parceria com a
concessionária Voa SP, realizou uma performance que

abriu o desfile, executando
um salto, mesmo com condições adversas de vento, pousando nas proximidades da
avenida com a bandeira de
Ubatuba, entregue ao prefeito
Délcio Sato (PSD).
Além dos participantes da cidade, o desfile ainda
contou com a presença do 5º
batalhão de Infantaria Leve
do Exército – Regimento Itororó, de Lorena/SP, e a Marinha do Brasil – delegacia das
Capitanias dos Portos de São
Sebastião.
“O resgate do desfile
no nosso governo foi muito
importante e a cada ano tem
se aprimorado. Tivemos um
dos maiores desfiles da histó-

ria de Ubatuba. A população
tem interagido, participado e
isso nos motiva. Esse mês já
entregamos diversas obras,
como quadras, escolas, iluminação pública e vamos trabalhar para avançar ainda mais”,
garantiu.
Jogo das Estrelas
A partida reuniu ex-jogadores de grandes clubes,
que foram observados pelos
olhos atentos de 500 pessoas
gritando, vibrando e acompanhando cada lance.
Com entrada solidária,
foram arrecadados 200 quilos
de alimento, entregues para a
Santa Casa de Misericórdia
de Ubatuba já na manhã desta
terça-feira, 29.
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7º Encontro de Autos Antigos
movimenta Rua da Praia

A 7º edição do Encontro de Autos Antigos de
São Sebastião reuniu aproximadamente 15 mil pessoas
durante os três dias de evento, na Rua da Praia, no Centro. O encontro não ocorria
há 10 anos e a atual gestão
municipal retomou as edições em 2018.
Uma extensa programação fez com que o público
viajasse no tempo, entre elas,
a rádio vitrola, apresentações
musicais, show do cantor,
compositor e multi-instrumentista João Suplicy, feira
de peças e antiguidades, caminhão Anastácio, com filmes do Mazzaropi, praça de
alimentação e outros.
Foram 135 raridades
automotivas expostas na Tenda de Eventos, quase o dobro
do número de carros do ano
anterior. “Sou de Cubatão e
sempre estou em São Sebastião. Achei muito bacana. O

mais legal é ver a evolução
dos carros. Antigamente não
tínhamos pressa, os automóveis eram mais lentos e hoje
são extremamente velozes. A
humanidade na corrida contra o tempo”, disse Patrícia
Vasconcelos.
O empresário e expositor Ricardo Taino elogiou o
encontro. “É o segundo ano
que participo e está cada vez

Na sessão de 15/10, o
professor Candido Osvaldo
de Moura recebeu uma moção do Vereador Osmar de
Souza (PSD) pelo incentivo
e desenvolvimento da educação em Ubatuba.
O UbatubaSat surgiu
oficialmente em 2014, quando Candido, que é docente
na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, propôs aos seus alunos o desafio
de montar um satélite. Desde
então, através da incorporadora Saint Martin, Candido
estimulou os alunos a darem
continuidade ao projeto, que
conseguiu apoio técnico e financeiro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e

da Agência Espacial
Brasileira. Os alunos,
por sua vez, passaram
por cursos de solda
com qualificação espacial, além de eletrônica básica.
No decorrer da
proposta, em 2013 os
alunos que participavam do
UbatubaSat foram até o Japão para participar do maior
congresso de cientistas da
área espacial, escrevendo artigos científicos para o evento, que ganharam patrocínio
da Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
tornando a viagem possível.
Com a palavra, o ho-
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melhor. A Prefeitura caprichou na infraestrutura e este
tipo de evento movimenta a
economia da cidade”, finalizou Taino.
A 7ª edição do Encontro de Autos Antigos é uma
realização da Prefeitura de
São Sebastião, por meio da
Secretaria de Turismo (SETUR) e da Fundação Educacional e Cultural “Deodato
Sant’Anna” (Fundass).

Idealizador do projeto UbatubaSat
é homenageado no plenário

menageado convidou a aluna
que gravou a mensagem que
foi transmitida de órbita para
receber a moção juntamente
a ele, que agradeceu a todos
aqueles que ajudaram e incentivaram essa iniciativa.
O satélite Tancredo
I foi lançado em dezembro
de 2016, do Centro Espacial
Tanegashima, no Japão, pela
Estação Espacial Internacional.

31 de outubro de 2019

Prefeitura e Estado inauguram
CAPS-AD no Perequê-Mirim

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com
o Governo do Estado de São
Paulo, entregou oficialmente
nesta terça-feira (29/10) o
Centro de Atenção Psicossocial Álcool-Drogas (CAPS-AD) do bairro Perequê-Mirim, localizado na Região
Sul da cidade.
A cerimônia de entrega oficial da unidade hospitalar contou com a presença
do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, da representante do Projeto Saúde
em Ação do Governo do Estado de São Paulo e diretora
técnica de Saúde do DRS
Taubaté, Mônica Galvão, do
secretário de Saúde, Amauri
Toledo, além dos vereadores
Vilma Teixeira, Walmir da
Olaria, Tato Aguilar, Vandinho e De Paula.
O prefeito Aguilar
Junior afirmou que a entrega de mais um equipamento
público é uma alegria para a
gestão.
“Este é o terceiro
equipamento que estamos
entregando nos dois últimos
anos com base nesta parceria Prefeitura e Estado (UBS
Sumaré, CAPS II e agora o
CAPS AD). Estamos também ampliando a Casa de
Saúde Stella Maris e segui-

mos ansiosos para a inauguração do Hospital Regional
para complemento e retaguarda de todo este trabalho
que já vem sendo desenvolvido”, ressaltou.
“Nos próximos meses, com a inauguração da
UPA SUL, teremos três portas de entrega para urgência
e emergência; além de 54
novos leitos na Santa Casa
que já estão em construção.
Então, além de abrir portas de entrada; nós também
investimos na retaguarda”,
relatou.
Mônica Galvão falou
sobre a importância da parceria entre Caraguatatuba
e o Projeto Saúde em Ação
que já inaugura o terceiro
equipamento no município
fruto desta parceria. “Este
é um projeto inovador, que
tem uma caracterização de
equipamentos modernos to-

talmente integrados que fortalece a Atenção Básica, a
regularização, informatização, sempre com foco na capacitação de profissionais”,
destacou.
O local receberá consultas médicas, Centro de
Convivência, atividades recreativas terapêuticas e treinamento de equipes. O Caps
AD Caraguatatuba conta
com espaço de acolhimento,
banheiro adaptado feminino
e masculino, sala de atendimento individualizado, sala
de medicação, sala de arquivos, posto de enfermagem,
sala administrativa, sala de
reuniões, sala de grupos terapêuticos, refeitório, convivência, cozinha, vestiário,
rouparia, almoxarifado, depósito de resíduos e sala de
expurgo.
São investidos no local cerca de R$ 2 milhões,
através de verba do BID
(Banco Interamericano de
Desenvolvimento) ao Governo do Estado de São Paulo.
O CAPS-AD será
voltado aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, mas também
é porta aberta para demanda
de pacientes dependentes
químicos.

HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

O louco pergunta a outro:
— Você sabe que horas são?
— Sei.
— Muito obrigado!

Pensamento da Semana:

“Vamos congelar
os salários dos
Deputados e
Senadores por
20 anos?”

31 de outubro de 2019
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O doido planejava fugir do hospício com
um parceiro, e disse a ele:
— Vamos fugir de noite pelo buraco da
fechadura.
De noite, os dois saíram de fininho e
chegaram na porta. Mas o primeiro doido disse, decepcionado:
— Ih... pode desistir, não vai dar mais
pra fugir.
— Por que?
— Esqueceram a chave na fechadura.

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04

Quem cumpre as
leis não precisa
obedecer a Justiça!

pergunta:
— O que você está pescando?
— Otários, doutor.
— Já pegou algum?
— O senhor é o quinto.

O psiquiatra incentiva o paciente:
— Pode me contar tudo desde o princípio.
Desta vez o plano de fuga era pra pular
— Pois bem, doutor: No princípio eu
o portão. Chegou a noite, mas na horacriei o céu e a terra...
-H o doido disse:
— Ih... não vai dar pra pular o portão!
— Mas por quê?
— Esqueceram ele aberto.
Um louco pergunta a um colega:
— Qual é o seu nome?
— Sei lá, me esqueci. E o seu?
— Também esqueci!
— Puxa! Então somos xarás!

Num exame de rotina, o médico do hospício pergunta a um dos pacientes:
— E então, o que foi que você inventou
dessa vez?
— Eu inventei um objeto que permite
ver através das paredes.
— É mesmo?! E como se chama esse
objeto?
— Janela.

O hospício estava superlotado. Então
os médicos resolveram fazer um teste
pra ver quem já estava bom e poderia
ter alta. Saíram gritando que o hospício estava inundando. Todos os doidos
começaram a nadar no chão, mas um
deles permaneceu sentado num banco,
sorrindo. O médico imaginou que esse
doido já estivesse bom, e perguntou:
Na aula de pintura, o já tradicional doi- — Por que você não está nadando?
do com mania de fujão pegou o pincel — Eu vou esperar a lancha, que é mais
e pintou uma porta na parede. Depois, rápido.
disse ao médico:
— Eh, eh! Olha só o que eu vou fazer!
E gritou:
— Ei, galera, vamos fugir! Tem uma porta aqui!
Os doidos iam correndo, trombavam na No hospício o doido estava sozinho, joparede e se esborrachavam no chão. O gando paciência. Outro doido se aproximédico estranhou a brincadeira, e per- mou e denunciou:
guntou:
— Ei, você está roubando!
— Por que eles estão fazendo isso?
— Sim, mas não espalha.
— Doutor, olha como esses caras são — E você nunca descobre?
burros. Não sabem que a chave está — Não, porque eu sou muito esperto.
comigo.

Pode ter sorte com dinheiro inesperado. Há
sinal de conflitos com quem ama. As relações desgastadas
correm risco. Nº da Sorte 37.

Touro - 21/04 à 20/05

Cuide do seu lado espiritual. Privacidade é tudo
o que você mais precisa nesta semana. No romance, o clima
é favorável. Aproveite!!! Nº da Sorte 02.

3600-6280
3883-3433
Gêmeos - 21/05 à 20/06
Evite sonhar demais nas questões amorosas
e cuide melhor da sua espiritualidade. Preste atenção
para não ficar fazendo cobranças o tempo todo. O setor
profissional poderá tirar o seu sossego. Nº da Sorte 01.

Câncer - 21/06 à 21/07

Algumas discussões fora de hora devem mexer
com seu humor. Cuide melhor da sua espiritualidade agindo
de maneira positiva. Fortaleça sua auto estima e arrisque-se
na conquista. Nº da sorte 08.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Os momentos íntimos com o par serão intensos,
mas cuidado para não se iludir com os sentimentos de
alguém. Terá com quem contar na hora de tomar decisões
importantes. Nº da sorte 26.

Virgem - 23/08 à 22/09

Tenha cama e, no fim, tudo acabará entrando
nos eixos. Procure dar atenção aos parentes ficando mais
tempo ao lado deles. Se estiver só, pode pintar uma paixão
daquelas. Nº da Sorte 06.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Se já for comprometido, aproveite os bons
momentos com a pessoa amada. Se estiver sozinho, saia
de sua toca, pois um novo amor espera por você. Nº da
Sorte 59.

Escorpião-23/10 à 21/11

As energias mais que positivas estarão ocorrendo no teu signo esta semana. Viagens, estudos e projetos
de médio e longo prazo devem fazer parte de seus planos.
Nº da Sorte 12.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

As amizades ganham peso e as alegrias do
momento estão relacionadas a elas. Aproveite para planejar
uma pequena viagem junto deles. Nº da Sorte 09.

Capricórnio-22/12 à 20/01

O psiquiatra, ao cruzar o corredor do
hospício, depara com um dos pacientes
com a orelha colada na parede, e pergunta:
— O que está havendo?
— Pssiu! Escuta só!
Curioso, o médico encosta a orelha na
parede, e após alguns segundos sentencia:
— Mas eu não estou ouvindo nada!
— Pois é! Já faz uma semana que está
desse jeito!

O doido atendeu o telefone no hospício
O doido estava no hospício, escrevendo
e ouviu:
uma carta. O psiquiatra perguntou:
— Alô, é do hospício?
— Você está escrevendo para quem?
— Não, aqui nem tem telefone.
— Para mim mesmo.
— E o que diz a carta?
— Não sei, ainda não recebi!
O doido, sentado num banquinho, segurava uma vara de pescar mergulhada
num balde de água. O médico passa e

No campo afetivo, suas expectativas estão
muito elevadas. Não fuja da realidade! As questões afetivas
exigem bom-senso. Nº da Sorte 03.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Pode estar muito presa ao passado. No amor,
estará mais sensível do que nunca. Baladas e paqueras
vão lhe fazer bem. Cuidado com amigos falsos, eles podem
acabar com teus sonhos. Nº da Sorte 18.

Peixes - 20/02 à 20/03

A semana está mais que positiva para assuntos relacionados à sua carreira. Caso esteja envolvido na
apresentação de algum projeto, esta é a melhor semana.
Nº da sorte 28.
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Imobiliária em
Caraguatatuba precisa-se
de corretor de imóveis com
Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção ao Câncer de
mama, a Casa da Amizade de Caraguatatuba participou, no Espaço
Pro Mulher da Prefeitura de Caraguatatuba, de Palestra sobre
prevenção ao Câncer de Mama, ministrada pela enfermeira Maria
Cosma. A Casa da Amizade atuou na divulgação do evento e
propiciou um delicioso Coffee Break aos participantes. Na
oportunidade as mulheres presentes puderam marcar exames de
mamografia e também consulta com ginecologista.

experiências.
Pago ajuda de custo.

TRATAR (12) 99769-0255
VD Ocasião Lote
15x15 cercado/ esq/ Massaguaçu/ R$ 40 mil + R$
45 mil ou R$ 65 a vista/
IPTU em meu nome (12)
99216-3304

VD Próx. Rodoviária 2
pq. Casas uma c/2 dorms.
outra c/1 dorm/ c/garagem e demais depend/ só
R$ 140 mil/ 3882-3022
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EDITAL CONVOCAÇÃO
O CLUBE ATLÉTICO GUARANI, convoca uma Assembléia geral
extraordinária todos os Associados para Eleição do Biênio 2020/2021
1ª Pauta: Diretoria Executiva;
2ª Pauta: Conselho Deliberativo e
3ª Pauta: Conselho Fiscal.
A ser realizada no dia 10 de novembro de 2019, na Rua Poços de Caldas,
nº 5 – Enseada – São Sebastião-SP, Das 09:00 às 15:00hrs.
Heliton de Souza Rocha
Administrador provisório

VD KITINET no Calçadão Rua
Santa Cruz, 197 - Caraguá c/
sala grande, cozinha, wc, R$
150,00 mil. Todo reformado.
Aceito parte carro ou casa.
Fone: (33) 8862-6720
c/ João ou (12) 99120-1082
c/Lucas

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

Vendo terreno 1.000m²
murado e aterrado c/
projeto aprovado de 10
sobrados na Rua Cristovão de Barros/ um
quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em R$
550.000,00 mas aceito
contra oferta (12) 996602700 com Flávio
VD R$ 270 mil casa Jd.
Golfinho 3 dor. sendo 2
suítes/ sl/ coz/ wc/ gar/
fundo casa 1 dor/ 38823022

Alugo Apto. 3/2 Orla
M. de Sá/ Pr S. Diego
Gge. Cov/ Tênis/ Acad/
Pisc 3 esport/ (12) 997060911/ 3883-8906
ALUGO SOBRADO
Sumaré/ Forest ótimo
local/ 3 dor/ sala/ coz/ 1
wc/ quintal/ 2 vagas/ R$
1000,00 (12) 99663-8019
VENDO 4 chalés c/ terreno 500m²/ Jd. Brasil/ R$
230.000,00/ 3882-3022
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VENDO ótima casa 2 ALUGO Kit Tempodormitórios Porto Novo/ rada/ Réveillon/ até 4 pespróximo da praia/ R$ soas/ mob/ 1 vaga auto/
198.000,00/ TT. 99622- Martin Sá (12) 988429797 zap

0002/ 99672-0020

MÔNICA – a loira,

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

VENDE-SE
Ford
KA 2007 por R$
9.000,00/ IPVA em dia/
aceita entrada + parcelas/ Tratar (12) 997353675

VD ou ALUGO casa
2 dor e demais depend/

VENDO
Estoque
gar. e quintal/ R$ 300 mil Meia Malha e Roupa Inou R$ 1.000,00 locação/ diana (12) 99124-3992
(Sigrid e Karin)
Poro Novo/ 98163-0231

VENDO Terreno Esquina sendo 2 lotes
c/600m²/ bairro Geruba/
R$ 135 mil/ 3882-3022

Cadilac do Litoral
Norte, mulherão,
gostosa, experiente,
show na cama. Aguardo
você no meu local.

(12) 98133-7843
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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