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Convite de Filiação Partidária

O Vereador FERNANDO CUIU
onvida a todos os interessados a se filiarem ao PSB – Partido Socialista Brasileiro.
A solicitação poderá
ser feita ao próprio
Vereador pelo telefone:
(12) 98148-2245 ou com
o Secretário do Partido
Sr. Eduardo Alves, fone:
(12) 98101-7944.

Felipe Augusto pede aumento de
velocidade de 80 para 100 km/h na
Rodovia dos Tamoios
Santa Casa de Ilhabela antecipa
pagamento do 13° salário
de funcionários
Final de ano está recheado de
surfe em Ubatuba
Caraguatatuba recebe
treinamento e órgãos ambientais
voltam a descartar surgimento
de óleo em praias do LN
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E-mail recebido do Instituto Lado a
Lado pela Vida (LAL) sobre o Câncer
Pesquisa aponta que 43% dos paulistanos com câncer de pulmão abandonam o
trabalho.
Complicações físicas e emocionais
causadas pela doença são as responsáveis
por impossibilitá-las de exercer sua função.
São Paulo, outubro de 2019 - O câncer de pulmão é um dos mais incidentes na
população brasileira e, em 2018, teve 31 mil
novos casos diagnosticados2. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, encomendada pela biofarmacêutica AstraZeneca do Brasil, com apoio do Instituto Lado
a Lado, os pacientes paulistanos ocupam a
segunda posição brasileira no abandono de
seus postos de trabalho. Cerca de 43% deles
deixaram seus cargos em decorrência das
complicações causadas pela doença, sejam
físicas ou emocionais, ficando atrás apenas
do Distrito Federal com 44%.
A desinformação entre os pacientes
preocupa. Com média de idade de 57 anos
na data do diagnóstico, 36% dos pacientes
de São Paulo não sabem em qual estágio a
doença foi descoberta e cerca de 15% dos
pacientes paulistanos só obtiveram o diagnóstico depois de um ano com a doença.
Estima-se que, mesmo que com 68% dos
diagnosticados de São Paulo contem com o
apoio da família, 62% alega ter enfrentado
momentos de tristeza profunda, medo da
morte, perda de esperança ou quadros depressivos. Nos aspectos físicos, respiração
ofegante é o principal sintoma, seguido por
cansaço ou fraqueza e tosse persistente.
Além disso, a minoria conhece tratamentos
inovadores, como a terapia-alvo e imunoterapia, somente 9% e 24%, respectivamente.
Câncer de pulmão e o tabagismo
O câncer de pulmão está entre as
doenças mais graves causadas pelo cigarro,
porém ele também pode causar tumores na
boca, laringe, faringe, estômago, pâncreas,
rim, colo de útero e bexiga. "A melhor maneira de controlar as doenças e os impactos
negativos à saúde causados pelo cigarro é
parar de fumar", afirma o Dr. Fernando Santini, oncologista e membro do comitê científico do Instituto Lado a Lado pela Vida.
Apesar de não ser o único fator de
risco - já que a exposição à poluição do ar
ou agentes químicos, inalação de poeira e
fatores genéticos sejam fortes causadores
-, o tabagismo é o principal causador do
câncer de pulmão. O fato é reconhecido por
74% da população do sudeste e 70% dos pacientes de São Paulo. Além disso, 91% da

população paulistana entende que o fumante passivo também é prejudicado.
Apesar dessas constatações, estima-se que cerca de 16 milhões de pessoas do
Sudeste ainda são fumantes e 24 milhões
moram com alguém que possui hábitos tabagistas.1 Assim, tornando ainda maior a
população que está mais suscetível a desenvolver câncer de pulmão.

A importância da conscientização
Para Marlene Oliveira, presidente
e fundadora do Instituto Lado a Lado pela
Vida, o desconhecimento ainda é uma barreira na descoberta e consequente cura do
câncer de pulmão. "A maioria da população
não está familiarizada com o assunto e, por
isso, não é capaz de reconhecer os sintomas
- que são muito sutis. Por isso, as pessoas
não se preocupam em realizar exames periódicos para detecção da doença, que age
silenciosamente e pode ser fatal", diz ela.
Segundo a pesquisa, hoje, 26% dos
pacientes de São Paulo se informa na internet¹ e, para propagar conhecimento de qualidade, o Instituto Lado a Lado e a AstraZeneca estão juntos para reforçar a relevância
do diagnóstico rápido e alerta a população
de que o câncer de pulmão cresce anualmente entre indivíduos não fumantes.
Destaques:
• 44% da população do Sudeste se
considera bem informada a respeito do câncer de pulmão e 68% acredita que é fácil
descobrir a doença ainda no início - o que
contradiz a realidade, sendo que apenas um
terço dos casos é diagnosticado no 1º estágio
• A quimioterapia é o tratamento
mais conhecido entre os pacientes de São
Paulo com 98% de identificação, seguido
pela radioterapia com 84%. Eles estão sendo ou foram utilizados por 72% e 42% dos
pacientes, respectivamente.
• 20% das pessoas do Sudeste, cerca
de 16 milhões de pessoas, declaram ter ou já
ter tido um parente com câncer de pulmão.
• 49% dos pacientes de São Paulo foram diagnosticados por oncologistas, 15%
por pneumologistas, 12% por cirurgiões torácicos e 4% por clínicos gerais.
• Em São Paulo, o maior índice de
diagnósticos está na faixa etária de 51 a 60
anos, que corresponde a 34%. Seguido por
61 e 70 anos, com 25% dos diagnósticos. A
menor taxa é após os 81 com 2%.

Projetos do Executivo são aprovados
em regime de urgência
A Câmara Municipal
de Caraguatatuba aprovou na
noite desta terça-feira, durante a 37ª sessão ordinária do
ano, três proposituras de autoria do Poder Executivo em
regime de urgência.
O primeiro projeto
aprovado foi o projeto de
lei 59/19, que estabelece diretrizes, normas técnicas e
procedimentos para a regularização onerosa de edificações residenciais e comerciais
construídas e/ou utilizadas
em desacordo com a legislação urbanística e edílica no
município de Caraguatatuba.
Foram contrários ao projeto
os Vereadores: Celso Pereira,
Dennis da Silva Guerra, Elizeu Onofre da Silva (Ceará) e
José Eduardo da Silva (Duda
Silva).
Por
unanimidade,
foi aprovado o projeto de lei
60/19, que autoriza o Executivo a renovar a locação do
imóvel que especifica e ceder
o seu uso ao Governo do Estado de São Paulo. O imóvel
citado está localizado na Av.
Rio Branco, nº 955 e refere-se a área ocupada pelo Poupatempo. A locação tem o
prazo de 12 meses, admitidas
prorrogações até o limite de
10 anos.
Por fim, foi votado e
aprovado por 10 votos a cinco o projeto de lei 58/19, que
dispõe sobre autorização para
abertura de crédito suplementar ao Orçamento Municipal
do Exercício de 2019. Vota-

ram contra: Celso Pereira,
Dennis da Silva Guerra, Elizeu Onofre da Silva (Ceará),
Fernando Augusto da Silva
Ferreira (Fernando Cuiu) e
José Eduardo da Silva (Duda
Silva).
A sessão contou ainda
com a votação e aprovação de
cinco requerimentos. Confira
abaixo:
Requerimento
nº
272/19 – Ver Dennis da Silva
Guerra – Requer informações
do Executivo sobre doação de
área para a comunidade católica para a realização de casamento e outros sacramentos.
Requerimento
nº
273/19 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações do
Executivo sobre a implanta-

ção de um Centro Educacional Integrado – CEI no Bairro
Pegorelli.
Requerimento
nº
274/19 – Ver Aurimar Mansano – Requer informações
do Executivo sobre a implantação de uma base do SAMU
no Bairro Perequê-Mirim.
Requerimento
nº
275/19 – Ver Valmir Tavares – Requer informações do
Executivo sobre a instalação
de um Centro Comunitário no
bairro Santa Rosa.
Requerimento
nº
276/19 – Ver Valmir Tavares –
Requer informações do Executivo visando a implantação
de um grard rail no Bairro do
Casa Branca.
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3º Festival da Cerveja Artesanal
termina com aprovação total de visitantes

Moradores e turistas
aprovaram os quatro dias de
evento realizado pela Prefeitura de São Sebastião

O último dia do 3º
Festival da Cerveja Artesanal, no Complexo Turístico
da Rua da Praia, movimentou a cidade, no último domingo (17). Muita música,
12 estandes de mestres cervejeiros, de 12 cervejarias, e
food trucks, com gastronomia diversificada agitaram
os sebastianenses e turistas
que esticaram o Feriado da
Proclamação da República.

21 de novembro de 2019

Felipe Augusto pede aumento de
velocidade de 80 para 100 km/h na
Rodovia dos Tamoios

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto esteve na Agência de Transporte
do Estado de São Paulo (Artesp), acompanhado do deputado federal Eduardo Cury,
para pedir alteração no limite de velocidade máxima na
Rodovia dos Tamoios (SP55), de 80 para 100 km/h.
Também acompanharam o
prefeito Felipe Augusto, a
primeira-dama Michelli Veneziani, o ex-deputado estadual Antônio Carlos Junior e
o vereador de Caraguatatuba,
Celso Pereira.
O pedido foi formalizado após o prefeito protocolar um ofício solicitando ao
diretor operacional, Alberto
Silveira Rodrigues, a alteração na velocidade.
No documento, Felipe Augusto informa que uma
equipe da cidade percorreu a
via até São José dos Campos
e constatou muitas variações
de velocidade máxima, entre
40 e 60 km/h, sem nenhuma
aparente explicação, nem
técnica, nem lógica.
“Entendemos que ora

solicitada, os moradores do
Litoral Norte e aqueles que
nos visitam ficarão satisfeitos, já que qualificam essas
variações como pegadinhas”.
De acordo com o prefeito de São Sebastião, Felipe
Augusto, a solicitação é para
garantir a satisfação dos moradores e turistas.
“Não é novidade para
ninguém que as velocidades
atuais geram diversas multas
e castigam nossa população e
aqueles que nos visitam. São
muitas variações em trechos,
sem justificativa nenhuma.
Claro que a fiscalização deve
ocorrer dentro da lei, mas

acredito que a rodovia permite o aumento da velocidade
para 100 ou até mesmo 110
km/h”, destacou.
Segundo o deputado federal Eduardo Cury o
atual limite é incompatível
com as condições da rodovia.
“Nós não concordamos com
a velocidade de 80 km/h depois que foi feito um grande
investimentos de segurança
e duplicação da Tamoios.
Entendemos que a rodovia
pode, tranquilamente, ter um
limite de velocidade maior
sem nenhum prejuízo ao usuário”, ressaltou.

São Sebastião renova convênio com
ETEC para novos cursos

ro Topolândia, Sônia Santos
apreciou o evento. “Tudo
está ótimo. Música boa, preços acessíveis. É o primeiro
governo municipal que realiza eventos quase todo fim
de semana. Isso gera renda
e benefícios para todo o município. A Prefeitura faz um
excelente trabalho”, parabenizou Sônia.

“Vim todos os dias.
O festival atrai turistas,
como eu, e dinamiza o comércio. Sou de Fortaleza,
uma cidade também turística, mas São Sebastião é
linda, tanto como o meu
O casal de turistas de
Ceará”, elogiou Jaciara Gui- Embu das Artes, Gérson Silmarães. A moradora do bair- va e Jucilene Paiva elogia-

O prefeito de São
Sebastião, Felipe Augusto
assinou nessa segunda-feira
(18), um Termo Aditivo do
Convênio com a Escola Técnica do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula
Souza (ETEC/CPS) para imram a estrutura. “O Festival plantação de novos cursos, e
da Cerveja Artesanal está em salas descentralizadas.
bem organizado e é diferenciado. Sem falar que unir
Com o novo convêbelas praias e boas cervejas nio, serão ofertados cursos
fez com que o nosso feria- técnicos de Dança, e Nutrido fosse espetacular em São ção e Dietética, em 70 novas
Sebastião”, resumiu o casal. vagas. Os cursos acontecerão
na Fundação Educacional
O 3º Festival da e Cultural de São Sebastião
Cerveja Artesanal foi pro- “Deodato Santana” (FUNmovido pela Prefeitura de DASS), e no Centro IntegraSão Sebastião, por meio da do Profissionalizante (CIP).
Secretaria de Turismo (SETUR).
Os cursos são minis-

trados pelos professores da
ETEC. Em contrapartida,
a Prefeitura disponibiliza o
espaço físico e arca com os
custos de água, luz, telefone
e alimentação para os alunos.
O novo convênio foi
assinado pelo prefeito Felipe Augusto e o diretor da
ETEC, professor Douglas

Martins de Souza.
“Estamos assinando
com os alunos da ETEC, o
Termo Aditivo do Convênio
para novos cursos, e em sala
descentralizadas. Investimos
em Educação porque acreditamos estar investindo em
pessoas, no futuro, nas próximas gerações”, comentou o
prefeito Felipe Augusto.
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Santa Casa de Ilhabela antecipa
pagamento do 13° salário de funcionários

A Santa Casa de Ilhabela, assim como a Prefeitura Municipal, realizará o
adiantamento da segunda
parcela do décimo terceiro
salário dos funcionários.
A Consolidação das
Leis de Trabalho – CLT, prevê o pagamento da segunda
parcela até o dia 20 de dezembro. A primeira parcela,
tanto da Santa Casa, quanto
da Prefeitura, foi paga no
mês de junho.
A segunda parcela

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

será paga no dia 13 de dezembro. “Nossa saúde financeira nos permite fazer
esse adiantamento, o que
possibilita aos nossos fun-

cionários um planejamento
para as festas de final de
ano”, disse o secretário adjunto da secretaria de Saúde,
Gustavo Barboni

objetivo é atrair praticantes
interessados, empresas relacionadas ao tema da região e
do Brasil.
A programação envolverá apresentações de
produtos, tecnologias e soluções sobre o tema, assim
como visitas embarcadas à
Alcatrazes, palestras, shows, educação ambiental e
stands (escolas de mergulho,
empresas do ramo náutico
e esportivo, operadoras de
turismo, empresas de equipamentos, órgãos públicos,
ONGs, etc.).
A programação completa será divulgada em breve.

na reposição dos estoques
pesqueiros do Estado de São
Paulo.
Possui uma beleza
cênica e representa um elemento importante da paisagem natural do litoral norte
de São Paulo, uma vez que
é avistada de toda a costa
sul dos municípios de São
Sebastião e de Ilhabela. De
perto, pode-se observar a
revoada constante de aves
marinhas que se reproduzem
em suas ilhas, possibilitando
ao turista a avistagem de filhotes e do comportamento
natural de fragatas, atobás e
gaivotões da embarcação o
ano todo.
Além disso, Alcatrazes tem uma grande biodiversidade marinha e insular atraindo mergulhadores
do Brasil todo. Durante o
mergulho pode-se observar
peixes recifais: como as garoupas e os bodiões, cardumes de enxada, tartarugas
e corais. Os golfinhos e as
baleias podem ser um bônus
ao turista, já que podem ser
avistados durante o deslocamento à ilha.

Ilhabela irá realizar Festival de Abertura
da Temporada de Mar e Mergulho

O arquipélago de
Ilhabela, é tão rico em beleza
natural que pode ser explorado tanto em terra quanto no
mar e por isso, a Prefeitura
de Ilhabela irá realizar o Festival de Abertura da Temporada de Mar e Mergulho, entre os dias 6 e 8 de dezembro,
no Centro Histórico – Vila.
O Festival de Abertura, tem por objetivo incentivar o ecoturismo e divulgar
as atividades náuticas e o
mergulho no Litoral Norte
de São Paulo, tendo o Refúgio de Alcatrazes como
atrativo âncora, fomentando
o desenvolvimento turístico
do arquipélago.
Em sua primeira edição que será realizada na
Vila, no município de Ilhabela, local de grande circulação
de pessoas, tanto durante o
dia quanto à noite, com tradição em mergulho e atividades náuticas.
O evento marca o começo do período mais adequado para a prática de atividades náuticas na região,
sendo aberto ao público e
com uma programação cujo

DISQUE

Polícia

O Refúgio de Vida
Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes
O Refúgio de Alcatrazes foi criado em 2 de agosto de 2016. Está localizado
cerca de 40km da costa, em
mar aberto, e possui uma
área de 67.409 hectares. É
uma unidade de conservação
de proteção integral, com um
importante papel na conservação da biodiversidade e

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Mulher desaparecida é
encontrada em córrego
de Caraguatatuba
A filha de um renomado veterinário local teria
desaparecido na sexta-feira
(15/11), após chegar à cidade, vinda de São Paulo, onde
reside. A mulher de 32 anos
teria vindo para o feriado prolongado e visitaria parentes
e amigos. Nas redes sociais,
amigos e familiares se mobilizaram na tentativa de localizá-la. Ela teria sido vista pela
última vez, no bairro Tinga.
O corpo foi encontrado dentro de um saco, enrolado em um cobertor, em
um córrego existe no bairro
Poiares, na tarde de domingo,
por um morador da região que
viu o saco e acionou a polícia.
Segundo o IML, a
mulher sofreu asfixia causada por uma camiseta e corda
encontradas amarradas ao seu
pescoço.
O pai da vítima comunicou em sua rede social a
perda da filha. A Polícia Civil
irá investigar as causas da
morte.
Turista de 28 anos
desaparece em
Praia de Ubatuba
Na última segunda-feira, continuava a procura
pelo jovem de 28 anos, desaparecido na Praia do Félix,

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

após ser puxado pela correnteza, na tarde de sábado (16/11).
O rapaz da cidade de
Itatiba nadava com um amigo quando foi arrastado. De
acordo com o Corpo de Bombeiros, os jovens estavam em
uma região de ‘correntes de
retorno’, onde é concentrado
o refluxo do volume de água
que retorna da costa de volta
para o mar.
PM faz apreensão de 369
porções de drogas em
Caraguatatuba
Dois adolescentes,
ambos de 16 anos, foram
apreendidos pela Polícia Militar em posse de 369 porções
de drogas. O caso aconteceu na madrugada de sábado
(16/11), no Centro da cidade.
Os infratores foram
abordados por policiais do 20º
Batalhão de Polícia Militar do
Interior (BPM/I). Na ocasião,
a dupla correu ao perceber a
aproximação da equipe, mas
acabou detida.
Ao todo, a equipe
apreendeu 122 porções de
cocaína, 18 de crack e 229 de
maconha, além de uma mochila e R$ 173,00.
Questionados,
os
adolescentes confessaram que
estavam realizando o comércio da droga e que o dinheiro
seria da venda dos entorpecentes.

Médico é preso após
agredir companheira em
Caraguatatuba
Um médico de 44
anos foi preso após agredir
a companheira, no sábado
(09/11) no bairro Martim de
Sá.
Segundo a Polícia
Militar, uma mulher de 26
anos acionou a polícia alegando ter sido agredida pelo médico, que ao perceber a chega
da polícia, fugiu de carro e foi
seguido pelos policiais.
Na ação, o médico
teria jogado o carro contra a
viatura da PM, que tentava
realizar um bloqueio. Sem
obedecer aos sinais dos policiais para estacionar, jogou
novamente o carro contra outra viatura, momento em que
uma policial atirou contra o
carro que era blindado. O homem fugiu a pé, mas acabou
abordado pelos policiais.
Jovem é assassinado a
tiros em Ubatuba
Um jovem de 21
anos foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira
(18/11) na estrada do Araribá,
às margens da rodovia Rio-Santos.
A Polícia Militar foi
acionada, e quando chegou ao
local, a vítima estava morta.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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Caraguatatuba recebe treinamento e órgãos ambientais voltam
a descartar surgimento de óleo em praias do LN

Caraguatatuba recebeu, nesta terça-feira (19),
um treinamento realizado por
técnicos da Cetesb, Petrobras
e Transpetro para a eventual presença de óleo vindo do
Nordeste nas praias do Litoral
Norte.
O encontro foi na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba
(ACEC) e foram apresentadas
ações usadas na retirada do
produto das praias, costões
rochosos e manguezais e bem
como a forma correta de atuação.
No encontro, participaram representantes das
prefeituras de Caraguatatuba,
São Sebastião, Ilhabela, por
meio das secretarias de Meio
Ambiente, Saúde (Vigilância Sanitária), Serviços Públicos, Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão (Defesa
Civil), além da Delegacia da
Capitania dos Portos, Polícia
Ambiental, Porto de São Sebastião e Instituto Argonautas.
O gerente do Setor de
Atendimento a Emergências

da Cetesb, Mauro de Souza
Teixeira, abriu o encontro e
explicou que o objetivo é a
capacitação em relação a Resolução 76 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
do Estado (SIMA) que cria o
grupo de trabalho multidiscilpinar para pensar, organiza e
implantar algumas ações caso
esse óleo alcance o Litoral
Paulista.
Ele reforça que “a possibilidade é bem remota, mas
não é zero e o caminho é se
preparar para isso, além de estar focado que a possibilidade
de se ter outros eventos é real
e os municípios precisam estar
preparados”.
Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a
realização desse treinamento é
de vital importância pelo fato
de se estar em uma cidade litorânea, o que causa uma grande
preocupação, não apenas com
a balneabilidade das praias
que podem ser afetadas com
esses vazamentos, mas também com os pescadores que
vivem do mar.

“Isso afetaria tanto o
turismo, que é fonte de renda,
quanto o meio ambiente, causando impactos graves a fauna e flora marinha. Portanto,
assim como temos um grupo
preparado para atuar nos casos de chuvas e alagamentos,
a partir desse treinamento teremos também uma equipe
pronta para atuar em casos de
vazamentos de óleo no mar. A
prevenção, o preparo e a parceria da sociedade civil são de
suma importância em nossas
ações”.
O analista ambiental
da Petrobras (Bacia de Santos), Vinícius Vendramini,
explicou aos presentes como
se chegou à identificação do
material vazado e todo o trabalho executado para a sua
contenção, além do monitoramento e avaliação do seu deslocamento.
Na sequência, o biólogo André Cabral, da Transpetro, explicou aos presentes
o plano de emergência e contenção e emergência desenvolvido pela empresa que

tem suas instalações em São
Sebastião.
Já os biólogos da Cetesb, Carlos Ferreira Lopes e
Sérgio Greif, explicaram sobre o Manual de Orientação
para Ambientes Costeiros,
a probabilidade desse óleo
chegar à região, considerada
remota, mas a importância de
se estar preparado.
Conforme Lopes, é
preciso que as pessoas, os
municípios estejam preparados para atuarem em caso
de emergência e o que se viu
no Nordeste no começo do
desastre ambiental, foi muito errado. “A comunidade
queria ajudar, mas não havia
preparo. Tinham voluntários

com óleo pelo corpo e não se
sabia o risco e tipo de produto”, alertou.
Ainda conforme o biólogo, mesmo não se considerando a possibilidade desse
material chegar no Estado de
São Paulo, é importante que
as equipes locais estejam preparadas para qualquer outro
tipo de desastre ambiental.
O público presente
teve a oportunidade de tirar
algumas dúvidas, como Elson Maceió, gerente de Meio
Ambiente do Porto de São
Sebastião, que questionou
sobre a precisão de satélite
identificar manchas de óleo
no mar.
Conforme Vinícius

Vendramini, a Petrobras
trabalha com esse recurso
por meio de equipamentos
do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe),
mas que as vezes, eles identificam manchas que, necessariamente não é óleo.
“Mas esses relatados são
repassados e analisados”.
Inclusive, a informação foi complementada
por André Cabral de que os
comandantes das frotas da
Transpetro são orientados
a informar. “Um exemplo
foi uma mancha detectada
que, posteriormente, foi
identificada como floração
de algas”.
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Mamãe Gisele
e Papai Claúdio
prepararam
uma festa
maravilhosa
para filha Evellyn
Gabrieli, e o
tema não podia
ser diferente:
Princesas!!!
Parabéns e
muitas
felicidades!!!

Final de ano está recheado de surfe em Ubatuba
O verão se aproxima e, com ele, vem
a tendência de maior movimento e visitantes
em Ubatuba. Para quem procura muito esporte e altas ondas, além de lindas paisagens,
a cidade é o destino certo, principalmente, a
partir de novembro.
O calendário de provas de surfe está
recheado, com disputas a nível estudantil,
estadual, nacional e, para alegria da mulherada, uma competição exclusivamente feminina.
Confira o que vem de bom por aí:
Fim de semana dos dias 23 e 24 de
novembro - Etapa do Circuito Paulista de
Surf Profissional 2019.
O Onbongo Pro Contest Paulista de
Surf vai definir o novo campeão estadual
profissional, além de valer 3 mil pontos para
o ranking da Associação Brasileira de Surf
Profissional (Abrasp). O cenário da disputa
é a Praia Grande e a lista, segundo à organização, já conta com 60 inscritos de nove
estados.
As inscrições, para competidores de
profissionais e amadores de todo o país, vão
até às 17 horas do dia 17 de novembro (ou a
qualquer momento quando atingir o número
limite de 96 vagas), somente pelo e-mail inscricao@fpsurf.com.br, com nome de competição, se é profissional ou amador, e o estado
de origem.
Atualmente, o líder do ranking

Abrasp é o paulista Igor Moraes, de São Se- Oeste - estudantes dos Bairros
bastião.
do Mato Dentro, Jd. Carolina,
Samambaia, até Horto; PereDe 26 a 29 de novembro - Estudantil quê Açu, Pedreira, Taquaral,
de Surf de Ubatuba
Barra Seca, até Picinguaba.
Anualmente esperado, o campeonato
28/11 ( quinta-feira) Estudantil de Surf de Ubatuba reúne cerca de Região Central - estudantes
270 alunos das escolas municipais, estadu- do Bairro Centro
ais e particulares do município. Trata-se de
29/11 (sexta-feira) uma realização da Prefeitura de Ubatuba, por Etapa Final com os campeões
meio da secretaria de Esporte e Lazer e se- das Etapas Regionais (finaliscretaria de Educação, e da Associação Uba- tas).
tuba de Surfe (Aus).
30 de novembro - 2º
A competição acontece na sede da Festival de Surf Feminino do
Escolinha Municipal de Surfe do Perequê- Sapê 2019
-Açu e conta com as seguintes categorias:
A mulherada cai na água na praia do
Masculino – Sub 08 - Sub 12 Sub – Sapê com a realização do 2º Festival de Surf
Sub 16
Feminino do Sapê 2019. As inscrições estão
Feminino: Sub 08 - Sub 12 - Sub 18. abertas para as Categorias Open Feminino,
Em cada etapa, será oferecido um tro- Open LongBoard e Sub 14 e podem ser feiféu à escola campeã, vice-campeã e terceira tas na sede da Associação Ubatuba de Surfe
colocada.
(Aus) e na loja Super Kort Board Shop, na
Na etapa final será atribuído ao atle- praia do Sapê. O evento tem o apoio da Aus
ta revelação, um troféu a título de “Atleta e da Prefeitura Municipal, por meio da secreRevelação do 7º Festival Estudantil de Surf taria de Esportes e Lazer.
Ubatuba 2019”.
Mais informações pelo telefone/ whatsapp
– 99764-3887Instagram @festivaldesurffeConfira o calendário das etapas:
minino
26/11 (terça-feira) Região Sul - estudantes dos Bairro do Itaguá, Estufa I e II,
06 a 08 de dezembro - Última etapa
Parque Vivamar, Praia Grande, Toninhas, do CBSurf Pro Tour.
Enseada, em diante, até Maranduba;
Para fechar sua temporada de eventos
27/11 (quarta-feira) - Região Norte/ com chave de ouro, a Confederação Brasi-

leira de Surf (CBSurf) realiza a etapa final
do CBSurf Pro Tour de 06 a 08 de dezembro
em Ubatuba. Após passar pelos estados do
Ceará e Santa Catarina, a competição chega
ao Litoral Norte Paulista - o pico escolhido é
a Praia Grande.
O evento dará 80 mil reais em dezembro, igualmente dividido entre as categorias
masculino e feminino. O número de vagas
será limitado em 112 vagas para masculino e
56 para feminino.
Inscrições até o dia 29 de novembro,
pedidos por e-mail para marcosbukao@
gmail.com contendo nome do surfista, categoria do surfista (masculino ou feminino ) e
o estado de origem.
Mais detalhes, como pagamento e regulamento, em: http://cbsurf.com.
br/portal/index.php/9-informativos-2017/
novidades/670-finalbrasileiroprofissional
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Equipe feminina conquista segundo
lugar em competição de voleibol
A equipe feminina de
voleibol de Caraguatatuba
conquistou no último final
de semana o segundo lugar
na Copa Vale de Voleibol na
categoria pré-mirim, realizada em Pindamonhangaba
– SP.
As 12 atletas de 13
anos conseguiram a classificação para a etapa final, que
contou com a participação
da cidade anfitriam, além de
São José dos Campos e Jambeiro.
Caraguatatuba disputou a final contra as donas
da casa e perdeu por 2 sets
1. O professor e técnico da
equipe, Leandro Pereira dos
Santos, destacou a evolução
da equipe. “Mesmo com a

conquista do segundo lugar, nossa equipe melhorou
muito desde o ano passado,
quando disputou o mesmo
campeonato”, ressaltou.
O técnico considerou
que “Caraguatatuba tem uma
equipe forte e tem condições
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de jogar de igual para igual
com as grandes equipes da
nossa região”. “O apoio que
a Prefeitura de Caraguatatuba e a Secretaria de Esportes
e Recreação nos cedem é
extremamente importante”,
afirmou.

Prefeitura e órgãos estaduais avaliam
alternativas para melhorar tráfego em
rodovias de Caraguatatuba

Após o final de semana prolongado e do teste piloto feito em um trecho da Rodovia Rio-Santos (SP-55), na
região norte de Caraguatatuba, representantes da Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão
(Semop), Departamento de
Estrada de Rodagens (DER),
Polícia Rodoviária Estadual
e Concessionária Tamoios se
reuniram para avaliar a operação desencadeada na noite
de quinta-feira (14) e encerrada no domingo (17).
Essa análise vai permitir montar o esquema que
será aplicado no período de
26/12/2019 a 6/1/2020, abertura do verão e período onde
há uma maior incidência de
veículos descendo e circulando pelas cidades do Litoral Norte. Como porta de
entrada, Caraguatatuba recebe o maior fluxo desses veículos. Nesses dias avaliados,
em horário de pico foram
contabilizados mais de 1.500
veículos por hora.
A medida adotada no
feriado foi a liberação do
acostamento entre os Kms 97
(Serrinha do Jetuba) e 88, na
reta da Mococa, região nor-

te de Caraguatatuba, e fluxo
contrário pela marginal. Foram colocados cones para
deixar a pista com três mãos,
além de painéis para informar os usuários da rodovia.
Para Antonio Carlos
Cortez, da Operações Especiais do DER, a primeira
avaliação é que nesse trecho
o trânsito ficou intenso, mas
fluiu. “No período analisado
passaram por esse trecho de
nove quilômetros cerca de
56,5 mil veículos só em um
sentido. No domingo, o pico
nesse trecho foi das 15h às
16h por onde passaram 1.450
veículos e acumulado desde
a meia-noite de 12.139”, disse.
A situação ficou mais
complicada no retorno e antes da Praia Mococa, onde
havia operação da Polícia
Rodoviária visando motoristas que ingeriram bebida
alcoólica e quem andava no
acostamento fora no trecho

liberado. Com isso, os motoristas reduziam a velocidade e o trânsito travou. “Mas
quando chegaram nesse
trecho, a fluidez foi muito
maior”.
O comandante da Polícia Rodovia Estadual de
Caraguatatuba e Ubatuba,
tenente James Aparecido de
Godoi, disse que podem rever o horário para fazer a fiscalização de alcoolemia e de
acostamento para também
melhorar com a fluidez.
O vice-prefeito e secretário da Semop, capitão
Campos Junior, destacou a
importância desse encontro
para avaliar alternativas que
vão contribuir na melhoria
do tráfego para o final do
ano. “Vamos analisar essas
sugestões em conjunto e ver
a sua aplicabilidade para reduzir esse impacto negativo que toda Caraguatatuba
sofre quando o trânsito não
flui”.

21 de novembro de 2019

Basquete Feminino de Caraguatatuba
alcança melhor resultado da história
nos Jogos Abertos do Interior
A equipe de Basquete
Feminino de Caraguatatuba
alcançou o melhor resultado da história da cidade nos
Jogos Abertos do Interior.
O time caiçara ficou em 4º
lugar e venceu equipes renomadas como Assis e Lençóis
Paulista.
Para chegar ao resultado, a cidade ficou em
primeiro de sua chave, feito
inédito para o basquete feminino.
As meninas chegaram até a disputa das semifinais. Em um jogo acirrado
a equipe perdeu por apenas
4 pontos de diferença para
a equipe de Jaboticabal. Por
fim, a equipe de basquete

ficou com o 4º lugar nos Jogos Abertos do Interior, após
a derrota de 60 a 48 para a
equipe de Araras.
“Estamos felizes com
o resultado, nosso desempenho melhorou muito na competição. Agora a preparação
será ainda maior para o próximo ano”, declara a técnica

Ana Martins Diniz. “As atletas se dedicaram muito e na
disputa de bronze tivemos
problemas de contusões de
algumas atletas”.
O destaque na competição foi Jacqueline Macedo, que além de atleta é
técnica da categoria de base
feminina de Caraguatatuba.

Prefeitura de Caraguatatuba intensifica
fiscalização em lotes com matagal e
calçadas irregulares

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Urbanismo,
tem intensificado a fiscalização em lotes com mato alto
e sem muro, bem como em
calçadas irregulares.
Desde o início de
novembro já foram notificados mais de 500 lotes
para limpeza, conforme a lei
1.870/2010 e cerca de 300
calçadas em desacordo com
a Lei 2.074/2013 que disciplina a construção, manuten-

ção e conservação das calçadas no município.
As ações foram realizadas em bairros da região
central como Indaiá, Jardim
Aruan e Jardim Britânia,
mas, de acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber
Cardozo, ela será realizada
na cidade toda.
“Há uma preocupação do prefeito Aguilar Junior em relação a casos de
dengue em Caraguatatuba,
fora o incômodo que lotes
sem muro, com
mato e calçadas
sem condições
de andar trazem
para a população”. Ele alertou ainda para a
presença de animais peçonhen-

tos, que é outro problema a
ser enfrentado.
De acordo com a Lei
1.870/2010 que trata sobre
limpeza e construção de
muros em lotes, após a notificação, o proprietário tem
30 dias para regularizar a
situação, caso contrário, é
multado em R$ 3 o metro
quadrado. O valor é dobrado
se houver reincidência.
No caso das calçadas,
a multa é de 50 VRMs (Valor de Referência do Município), o que hoje equivale a
R$ 174, sobre o metro linear
de testada da calçada, sendo
que nos terrenos de esquina
o valor incidirá sobre a soma
das testadas. Denúncias podem ser feitas no telefone da
Central 156.
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HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775
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Dois baianos que eram primos vão servir o exército. São entrevistados pelo
sargento, que pergunta ao primeiro:
— Qual o seu nome?
— É Tonho, meu rei.
— Negativo. De agora em diante você
será Antônio. E o que você está fazendo
aqui?
— Tô dando um tempo.
— Negativo. Você está servindo à Pátria.
E apontando para a bandeira, pergunta:
— E o que é aquilo?
— É a bandeira.
— Negativo. De agora em diante ela é
a sua mãe.
Vira-se para o segundo primo, e pergunta:
— Qual o seu nome?
— Pedro.
— E o que você está fazendo aqui?
— Servindo à Pátria.
— E o que é aquilo? (apontando para a
bandeira).
— É minha tia, mãe do Tonho.

Dois baianos estirados nas redes estendidas na sala:
— Oxente, será que tá chovendo?
— Sei não, meu rei.
— Vai lá fora e dá uma olhada.
— Vai você.
— Vou não, tô cansadão.
— Então, chame nosso cão.
— Oxente, chame você.
— Ô Fernando Afonso!

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

O cachorro que também é baiano, entra
na sala, pára e deita-se de costas para
os dois.
— E então, meu rei, tá chovendo?
— Tá não. O cão tá sequinho.

Pensamento da Semana:

PIADAS DE BAIANO

21 de novembro de 2019

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04
Tente agir de maneira mais autônoma, sem
depender dos outros para desempenhar suas tarefas. Ternura,
compreensão e entendimento vão devolver o clima de harmonia
ao seu relacionamento. Nº da Sorte 04.

Touro - 21/04 à 20/05

Quatro baianos assaltam um banco e
param o carro uns quilômetros à frente.
Um deles pergunta ao chefe da quadrilha:
— E aí, meu rei: Vamos contar o dinheiro?
5. O trabalho é sagrado, não toque nele.
— E pra que esse trabalhão? Vamos es- 6. Nunca faça amanhã o que você pode
perar o noticiário da TV.
fazer depois de amanhã.
7. Trabalhe o menos possível; o que tiver para ser feito, deixe que outra pessoa faça.
8. Calma, nunca ninguém morreu por
Um baiano pergunta a outro baiano ami- descansar, mas você pode se machucar
go:
trabalhando.
— Meu rei, veja aí pra mim... A braguilha 9. Quando sentir desejo de trabalhar,
da minha calça tá aberta?
sente-se e espere que ele passe.
— Olhe... Tá não.
10. Não se esqueça, trabalho é saúde.
— Então vou deixar pra urinar só ama- Deixe o seu para os doentes.
nhã.
Finalmente, lembre-se do ditado: Quem
trabalha muito, erra muito; quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha não erra; quem não erra é promovido.
Três horas da tarde. Dois baianos encostados numa árvore à beira da estrada. Passa um carro a grande e velocidade e deixa voar uma nota de cem reais,
mas o dinheiro vai cair do outro lado da
Terremoto no Ceará
estrada. Passados cinco minutos, um
fala para o outro:
— Rapaz, se o vento muda, a gente ga- Depois dos terremotos ocorridos na
Ásia, o governo brasileiro resolveu insnha o dia.
talar um sistema de medição e controle de abalos sísmicos, que cobre todo
o País. O recém-criado Centro Sísmico
Nacional, poucos dias após entrar em
A mãe do baiano vai viajar pro exterior, e funcionamento, detectou que haveria
um grande terremoto no Nordeste. Enpergunta ao filho:
— Quer que mãinha lhe traga alguma viou um telegrama à delegacia de polícia de Icó, uma cidadezinha no interior
coisa da viagem, meu dengo?
— Ô, minha mãe. Por favor, me traga do Ceará: “Urgente. Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso.
um relógio que diz as horas.
— Ué, meu cheiro. E o seu não diz não? Richter 7. Epicentro a 3 km da cidade.
— Diz não, mãinha. Eu tenho de olhar Tomem medidas e informem resultados
com urgência”.
nele pra saber.
Somente uma semana depois, o Centro
Sísmico recebeu o seguinte telegrama:
“Aqui é da Polícia de Icó. Movimento
sísmico totalmente desarticulado. RiMandamentos de trabalho na Bahia chter tentou se evadir, mas foi abatido
a tiros. Desativamos as zonas, e todas
as putas estão presas. Epicentro, Epifâ1. Viva para descansar.
2. Ame a sua cama, ela é o seu templo. nio, Epicleison e os outros cinco irmãos
3. Se vir alguém descansando, ajude-o. estão detidos. Não respondemos antes
4. Descanse de dia para poder dormir porque houve um terremoto desgraçado
aqui”.
à noite.

Vai se empenhar para deixar os desentendimentos
e divergências para trás e entrar em acordo em família. Com
o par, momentos de muita afinidade. Cuidado com a pressão
que recebe de colegas do serviço. Nº da sorte 04.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Procure sentir prazer mesmo nas atividades
mais sérias. Aproveite para acabar com pequenos conflitos
ou diferenças de opinião. Com o par, o clima será de paz e de
serenidade. Aproveite a boa fase! Nº da Sorte 08.

Câncer - 21/06 à 21/07

Melhore as suas condições profissionais buscando
vantagens e benefícios. Seja sempre gentil ao conversar com
os outros. Bom momento para superar obstáculos e aceitar
desafios. Nº da Sorte 31.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Ajude os colegas de trabalho, comprometendo-se com os resultados. Confie em seus superiores para não
ter problemas. Na união, bom momento para restabelecer a
harmonia do casal. Nº da Sorte 07.

Virgem - 23/08 à 22/09

É tempo de expor seus projetos aos superiores,
sem medo. Isso pode trazer vantagens para sua vida profissional.
Mantenha a paciência com seus familiares e terá benefícios. Nº
da sorte 22.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Tenha boas relações em seu ambiente de trabalho.
Não adianta agradar a pessoa amada com presentes caros se
o que ela espera é uma mudança em seu comportamento. Nº
da Sorte 08.

Escorpião-23/10 à 21/11

No ambiente doméstico, o astral é de harmonia
e de cumplicidade, aproveite! A dois, é hora de assumir a
responsabilidade de suas ações, se for preciso, se desculpe
por suas falhas. Nº da Sorte 04.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12
É tempo de unir forças no trabalho, conciliando
interesses com a equipe na qual desenvolve as suas atividades
profissionais. No romance, atitudes mais gentis deixarão o
ambiente mais feliz e agradável. Nº da sorte 26.

Capricórnio-22/12 à 20/01
Não se deixe contagiar pelo pessimismo dos que
estão ao seu redor. Soluções criativas podem acabar com alguns
de seus problemas. A dois, envolva-se nos interesses do seu
amado. Nº da Sorte 13.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02
Estará mais autoconfiante e cheia de energia.
Aproveite para dar início aos projetos pessoais que estavam
de lado e cuidar mais da sua aparência. Suas palavras vão ter
um grande peso agora. Nº da Sorte 36.

Peixes - 20/02 à 20/03

Você precisa manter o equilíbrio financeiro, então,
evite gastos desnecessários. Sua casa também merece uma
atenção especial. A dois, o dia é ideal para compartilhar ideias.
Nº da sorte 11.
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ALUGO Kit Temporada/
Réveillon/ até 4 pessoas/
mob/ 1 vaga auto/ Martin Sá (12) 98842-0002/
99672-0020
VENDO ótima casa 2
dormitórios Porto Novo/
próximo da praia/ R$
198.000,00/ TT. 996229797 zap

21 de novembro de 2019

VENDO
ESTOQUE
ROUPA MEIA MALHA E
ROUPA INDIANA/ (12)
99124-3992 C/Sigrid ou
Karin

PRECISO auxiliar coz- VENDO 1 sofá de canto
inha/ prático/ morar Porto R$ 280,00/ Tratar (12)
Novo/ Ligar Julio Restau- 98230-0553
rante/ 99638-4840/ 38871478PROCURO trabalho
VD
lote
Pontal de diarista p/ comércio ou
PROCURO serviço de Santa Marina/ murado residência/ tenho referfaxineira/ diarista/ bal- e aterrado/ dctos ok/ R$ encia / tratar (12) 98230conista/ passadeira de 130.000,00/ TT 99622- 0553
9797 zap
roupa, lavadeira e serviços gerais / 98183-0671

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1007349-23.2018.8.26.0126
Classe: Assunto: Inventário - Inventário e Partilha
Requerente: Aparecida Cristina de Souza Santos
Inventariado: Wiliam Aparecido Pereira da Silva
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1007349-23.2018.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo,
Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por
Aparecida Cristina de Souza Santos.
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art.
626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após
concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir
erros, omissões e
sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627,
incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores
termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que
será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 07 de agosto de 2019.

CASA DA AMIZADE E
ROTARY CLUB DE
CARAGUATATUBA

Rua Rotary, 679 – Jardim Aruan
Chá Beneficente / Bingo

24/11/2019 - 14:00 horas

R$15,00

1 – Smart TV Samsung 43 polegadas
2 – Microondas 31 litros Eletrolux
3 – Panela de Arroz

Alugo M. de Sá/ frente mar/ Apto. 3 dor/ Pr
S. Diego/ piscina/ tênis/
2 churr/ seg/ garagem
fechada/
2103-5354/
99706-0911

ALUGO SOBRADO
Sumaré/ Forest ótimo
local/ 3 dor/ sala/ coz/ 1
wc/ quintal/ 2 vagas/ R$
1000,00 (12) 99663-8019
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1003505-31.2019.8.26.0126
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Savino Locação de Imóveis Eireli
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1003505-31.2019.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo,
Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 2º Cartório se processam os termos da Ação
de Usucapião PROCESSO Nº 1003505 31.2019.8.26.0126, promovido
por Savino Locação de Imóveis Eireli, através da qual objetivam por r.
sentença, a declaração de domínio do imóvel localizado nesta cidade do
imóvel situado na Rua Vital Brasil, nº 192, Centro, Caraguatatuba/SP, Id.
Munic. nº 01.074.011, assim descrito e confrontados: Inicia a descrição
deste perímetro no ponto 1, cravado na divisa do imóvel nº 206 da Rua
Vital Brasil, estando o ponto 1 inserido nas coordenadas referidas ao
sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) N: 7387495.970 e E:
457742.870; daí segue com os seguintes azimutes e distâncias: Do ponto
1 ao ponto 2, 308º02 47 e 11,14m; do ponto 2 ao ponto 3, 33º11 45 e
11,99m; do ponto 3 ao ponto 4, 127º17 01 e 9,98m; do ponto 4 ao ponto
5, 17116752 36 e 1,61m; do ponto 5 ao ponto 1, 21216717 43 e 11,02m;
encerrando uma área de 132,13m² (cento e trinta e dois metros e treze
decímetros quadrados). Confrontações: Do ponto 1 ao ponto com o imóvel
nº 206 da Rua Vital Brasil ID 01.074.012; do ponto 2 ao ponto 3 com
o imóvel nº 479 da Avenida Oswaldo Cruz ID: 01.074.019; do ponto 3
ao ponto 4 com a Avenida Oswaldo Cruz; do ponto 4 ao ponto 5 com a
confluência da Avenida Oswaldo Cruz e Rua Vital Brasil; do ponto 5 ao
ponto 1 com a Rua Vital Brasil. Observações: Assim sendo, expediu-se
este edital, pelo qual ficam os réus ausentes, incertos e desconhecidos,
inclusive os confrontantes acima mencionados, CITADOS para, no prazo
legal de 15 (quinze) dias contados a partir do decurso do prazo do presente edital, venham, querendo, apresentar contestação, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos alegados pelos promoventes, (art.
285,2º parte e 319, ambos do Código de Processo Civil). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 31 de outubro de 2019.

VENDO UM SOBRADO EM
CONSTRUÇÃO c/ 2 quarto, 2 banheiros,
sala, cozinha, garagem e sacada, área
construída 85m². Entrego pronto. Valor
R$ 130,000 mil. Loteamento Rio Marina.
Rua 5 em frente ao nº 300.
(12) 98133-7683 c/ Horacio

MINUTA DE EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS,
AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS AÇÃO DE USUCAPIÃO
– 3ª.VARA CIVEL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA – PROC.
1002729-36.2016.8.26.0126 – JOEL MARIANO DA SILVA e ADELMA
FARIAS SILVA – PRAZO DE 30 DIAS. - “inicia-se a presente descrição
deste perímetro no ponto 1, frontal a Rua João Kemp, na divisa do imóvel
nº.25 da referida rua, caracterizado pelas coordenadas ao sistema UTM
datum Sirgas 2000, N=7386358.24, E=456009.54, distante 31,41 do
ponto de interseção formado pelos alinhamentos da Avenida Rio Grande
do Norte e Rua João Kemp, daí percorre todo perímetro com os azimutes
e distâncias do ponto 1 até o ponto 2, 148º50`33” e 28,86m; do ponto 2
ao ponto 3, 236º34`59” e 10,07m; do ponto 3 ao ponto 4, 329º00`36” e
28,67m; e do ponto 4 até o ponto 1, 55º26`51” e 10,00m, encerrando
aí a área de 288,35m² ( duzentos e oitenta e oito metros e trinta e cinco
decímetros quadrados). Confrontações: do ponto 1 até o ponto 2, com o
prédio nº25 da Rua João Kemp; do ponto 2 até o ponto 3, com o prédio
nº26 da Rua Odete Machado Pinto; do ponto 3 até o ponto 4, com o
prédio nº.47 da Rua João Kemp e do ponto 4 até o ponto 1, com a Rua
João Kemp. .Alegam ser possuidores do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 (vinte) anos, somando-se sua posse
com a de seus antecessores. E, para que chegue ao conhecimento de
todos, expediu-se o presente edital, com prazo de 30(trinta) dias, para
que apresentem contestação no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de
confissão e revelia.

Leio Tarot e faço jogo de
adivinhação.
(19) 99383-4323 c/ Karin
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

ALUGO SOBRADO
Sumaré/ Forest ótimo
local/ 3 dor/ sala/ coz/
1 wc/ quintal/ 2 vagas/
R$ 1000,00 (12) 996638019
VENDE 140.000,00
próximo a rodoviária
2 pequenas casas c/2
dorm./ 3882-3022

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
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa
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Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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