Noroeste
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS CIDADES DE CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO SEBASTIÃO E ILHA BELA

s
w
e
N

caraguá-sãopaulo-brasil

A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Centro (Av. da Praia)
3883-1921 / 3883-9871

Caraguatatuba, 19 de dezembro de 2019 E-mail editor2017@noroestenews.com.br Site - http://www.noroestenews.com.br

Faz um balanço do governo em 2019

ANO XXI Nº 1.127

Noroeste News

- 02 -

19 de dezembro de 2019

- 03 -

Noroeste News

Mais de 10 anos depois, a Casa de

Foram mais de 7.200 consultas em 2019

Saúde Stella Maris vai ter o espaço

e 5.400 procedimentos.

ampliado chegando a 221 leitos e um
investimento de R$ 14 milhões.

19 de dezembro de 2019

Mais de 30 mil exames realizados e 136
mil atendimentos com a Saúde Bucal.

Mais de 25.700 remoções de pacientes
para outras cidades. Foram 16.300
atendimentos com profissionais
especializados e outros 12 mil no
Centro de Reabilitação e Fisioterapia
somente em 2019. Em viagens, o Setor
Carreta da Saúde Doutor da Gente

Aumentamos as Equipes de Saúde

realizou em 90 dias cerca de 14 mil

da Família e dos Agentes Comunitários

atendimentos nos bairros: Centro,

nas ruas, passando de 146

Perequê-mirim, Morro do Algodão,

para 185.

Jaraguazinho e Casa Branca.

de Transportes da Secretaria de Saúde
atende diariamente cerca de 70
pacientes em consultas na cidade.
E outros 70 para tratamento de
Inauguramos o Centro de Referência
de Saúde da Mulher. Mais de 5 mil

hemodiálise. Para fora do município são
realizadas 180 viagens diárias.

atendimentos desde a inauguração e
exames de mamografia
praticamente zerados.
Campanha de castração e
microchipagem de cães e gatos
aumentou e atingiu mais de 2 mil

Renovamos 100% da frota do SAMU e

atendimentos em 2019. Nossos

aumentamos 1 equipe para atender a

bichinhos ganharam uma nova Unidade

Região Sul. Mais de 12.800 ocorrências

do Parcão no Jardim Primavera.

foram atendidas em 2019.
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A Secretaria Municipal de Educação
atendeu 20.646 alunos em 2019 com o
apoio de 1.351 professores.
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Já a nossa Educação Inclusiva é
referência e conta com outros 26
professores que em 2019 atenderam
430 alunos.

Nosso Setor de Transporte ganhou
reforço de 11 novos ônibus. Diariamente
Os Centros de Referência para Inclusão
Escolar e Social (CRIES Norte, Sul e
Centro) realizaram 12.206 atendimentos
e hoje contam com 7 Terapeutas Ocupa
cionais, 8 Assistentes Sociais, 6
Fonoaudiólogas e 8 Psicólogos.

são transportados aproximadamente 250

A Escola Bilíngue (EMEF Prof. Ricardo

alunos em 13 linhas que atendem desde

Luques Sammarco Serra) localizada na

a região rural do município a alunos de

Praia das Palmeiras conta com 7

inclusão de rede municipal e entidades

professoras intérpretes e 1 professora de

como APAE e Casa de Acolhida. Além

Libras para Sala de Recursos em

disso, concedemos passe escolar para

Deficiência Auditiva.

2.049 alunos. Foram 1.050 viagens na

Ao todo, 14 alunos são atendidos.

rede e outras 7.200 para atender os
alunos do Setor de Educação Inclusiva.
No decorrer de 2019 foram
desenvolvidos diversos projetos para
toda rede municipal: Programa de Uso
Racional da Água (PURA); Projeto Horta
Escolar; Projeto 5 ERRES - Aprendendo
a Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar
e Recusar; entre muitos outros.

Além disso, 288 alunos do ensino
superior são beneficiados pelo transporte
escolar universitário.
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Nossos Núcleos Sociais continuam
humanizando o atendimento, destaque
para o do Morro do Algodão que
aumentou 80% o número de oficinas
oferecidas e pessoas atendidas.
A Campanha Não dê esmola, dê futuro
virou referência no acolhimento às
pessoas adultas de rua.
Somente em 2019 foram
encaminhadas 1.362 pessoas
As cinco unidades dos Centros de
Referência de Assistência Social
atenderam em 2019 mais de 82 mil

para as duas entidades conveniadas:
Casa Transitória Restitui e Casa do
Caminho.

pessoas. São 30.730 pessoas
referenciadas pela Prefeitura.

O Social em números em 2019:

Um dos programas de maior sucesso é o

- 17 mil cestas básicas distribuídas;

Viva Leite, que disponibiliza leite fluído

- 501 concessões de auxílio funeral;

com teor de gordura mínima para

- 18 concessões de auxílio moradia;

crianças cadastradas. Somente em 2019

- 187 beneficiados no Programa Renda

foram beneficiadas 398 crianças e
repassados 71.670 litros de leite.

Cidadã;
- 32.296 pessoas bene.ciadas com o
Bolsa Família.

Investimos mais de R$ 9 milhões em
2019 com a subvenção para entidades
conveniadas, como a Associação de
Proteção e Assistência à Maternidade e à
Infância no Período Neonatal (APAMI),
Casa Beija Flor, Centro de Recuperação
Humana Renascer, Associação de
Combate ao Câncer (ACC), entre outros.
O repasse inclui as entidades
conveniadas com a Sepedi e Educação.

Foram 546 pessoas que se formaram nos
cursos de qualificação, 330 pelo Senai em
15 diferentes cursos de qualificação, 24
garçons pela JM Eventos 51 em cursos
de Atendente, Recepção Hotelaria e
Preparação para o mercado de Trabalho
pela Phocus Educação Corporativa, 16
eletricistas de rede em parceria com
EDP Bandeirantes.125 em Padaria
Artesanal e Iniciação aCostura.
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Massaguaçú e Jardim Primavera
Circuitos de Aventura Infantil, novas

125 em Padaria Artesanal e Iniciação a

pontes e passarelas no Poço da Anta,

Costura.

Capricórnio e Santamarina/Golfinhos.

98 gestantes beneficiadas com o projeto

Depois de décadas conseguimos junto a

Atender, com entrega de kit enxoval e

Sabesp as obras do Sistema de

palestras informativas.

Esgotamento Sanitário do Jardim

15 mil peças de roupas arrecadadas,

Gaivotas e Jardim Califórnia. E vem mais

beneficiando 1.145 famílias atendidas.

por aí: Pegorelli, Martim de Sá, Jardim
Adalgiza, Golfinhos, Jaraguazinho,

Investir em obras embaixo da terra é

Foram 546 pessoas que se formaram nos
cursos de qualificação.
330 pelo Senai em 15 diferentes cursos

51 em cursos de Atendente, Recepção,
Hotelaria e Preparação para o mercado
de Trabalho pela Phocus Educação
Corporativa.
16 eletricistas de rede em parceria com
EDP Bandeirantes.

escolares, Fórum e Delegacia do Porto

de alagamentos. Colocamos nas ruas

Novo, IML, além da reforma e cobertura

mais de R$ 30 milhões em obras contra

da piscina do Centro Esportivo Municipal.

De Norte a Sul, a prefeitura investe nas

24 garçons pela JM Eventos.
Mais de 4 toneladas de alimentos
repassadas às instituições, cerca de 673
litros de óleo, 1.871 fraldas geriátricas,
2.470 fraldas infantis, 450 litros de leite,
além de produtos de higiene pessoal e
limpeza.

Reforma de quadras e unidades

para poucos e enfrentamos o problema

enchente.

de qualificação,

Indaiá, entre outros.

intervenções para garantir qualidade de
vida para a população. Avenida Brasília,
Perequê, Jetuba, Massaguaçu, Pontal
Santamarina e Barranco Alto.
E foram mais 350 novas luminárias em
LED na cidade, atendendo mais de 20
bairros. Hoje chegamos a 21.125
luminárias instaladas na cidade.
Iluminação também para 10 campos de
futebol. Para o ano que vem, mais

Mais de 50 ruas pavimentadas, incluindo
o novo acesso ao Hospital Regional.
Construção de baias de ônibus na
Santa Casa e Cemitério do Indaiá.
Entregamos o CEI/EMEI Barranco Alto e
Morro Santo António totalmente
revitalizado, além da ampliação da UBS
Morro do Algodão e do Jaraguazinho.
Novo Entreposto de Pescado
Camaroeiro;
Complexo Turístico do Camaroeiro;
Revitalização da Praça Antônio Facchini
Revitalização da Praça Diogénes Ribeiro

luminárias de LED em locais como Morro

de Lima (Centro);

de Santo Antônio, Morro do Camaroeiro,

Ampliação do Píer do Camaroeiro;

Estrada do Rio Claro, trecho entre a
Cocanha e Ubatuba, entre outros pontos.
A Concessionária Caraguá Luz instalou
dez câmeras de monitoramento de alta
resolução nos postes em pontos do
município de grande concentração de
pessoas e movimentos de veículos.
Novas praças no Jaraguazinho.

Revitalização da Trilha da Praia Brava;
Centro de Tradições de Tinga;
Ciclovias;
- Pistas de skate;
- Revitalização Marginal Jetuba;
- CEI/EMEI Gol.nhos ;

- EMEF Jetuba;

- Novo Fórum de Caraguatatuba;
- Hospital Regional;
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O maior programa de Regularização
Fundiária do Litoral beneficiaram várias
famílias: 186 no Núcleo Coopevarp e no
Casa Branca
Nossa missão é promover o regramento
da cidade e o ordenamento de espaços e
vias públicas.
Somente em 2019 promovemos mais de
900 guias de emplacamento e emitimos
302 certidões de Uso e Ocupação do
Solo.

As melhorias estão chegando em vários
locais como água e luz.
Mais de 1 mil títulos em processo de
regularização no Cartório de Registro de
Imóveis, como o Balneário Maria Helena,
no Perequê-Mirim, do Núcleo Dona Jô,
na Praia das Palmeiras, Pedro Nolasco
no Rio do Ouro, Pantanal no Indaiá e
Ponte Seca.
Além disso, alguns núcleos foram
descongelados, graças a ação da
Prefeitura junto ao Judiciário da cidade,
como o Loteamento Balneário Maria
Helena (Perequê), Recanto Ana (Rio do
Ouro) e o recém Loteamento Rio

Nosso objetivo é descentralizar o

Marinas.

atendimento e por isso criamos o

Liberamos também o Meio Lote.

Urbanismo Itinerante levando os serviços

Os cidadãos agora podem desmembrar

mais perto dos cidadãos.
Além disso, aprovamos mais de 400

o terreno.

projetos de novas construções em
nossa cidade.
350 do Núcleo Jorgin Mar no
Perequê-Mirim.
E o que dizer das plantas populares?
Esse projeto já beneficiou dezenas de
famílias de baixa renda.
Fiscalizar é preciso para garantir a
ordem: acampamentos irregulares, fios
soltos, som alto e muito mais.
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município.
93 veiculos abandonados na rua foram
removidos.
Mais de 100 pedidos de podas e 122 de
pinturas de prédios públicos, guias foram
atendidos.
28,5 mil M² de pintura viária foram
realizadas e ainda 65 lombadas
Manter a cidade limpa é um desafio
constante e para isso contamos com a
ajuda de você cidadão.

instaladas.
200 placas instaladas e 400 retiradas e
substituídas e confeccionados 400 cavaletes.

Somente em 2019 foram mais de 2 mil
atendimentos com Bota-Fora, Cata
Treco, limpeza de valas, roçada e
limpeza de praia.
Por sinal, reforçamos nossa equipe
de Limpeza de Costeiras e recolhimento
dos microlixos.
Foram 228 solicitações de reparos como
bloquetes, bueiros e tubulações em
2019. E quase 400 atendimentos de
serviços de terraplanagem em vias do
Neste ano a Defesa Civil removeu 20
pessoas vítimas de ocorrências de
alagamentos / deslizamentos para
abrigos e outras 8 para casas de parentes.
A coleta de lixo foi reforçada em 2019 e
chegou a quase 42 mil toneladas de lixo
orgânico recolhido. E mais 24 mil
toneladas de lixo hospitalar.
E vem mais por aí com a chegada de
novos caminhões para reforçar o
atendimento nos bairros.

202 ocorrências de captura de abelhas e
142 atendimentos a quedas de árvores.
Ainda foram feitas 32 vistorias em
deslizamentos de terra e 60 em
residências.
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para Santuário Diocesano.
Mais de 100 atrações musicais se
apresentaram nos eventos realizados
pela Prefeitura. E sem esquecer dos
artistas locais, afinal, agora é lei na
cidade.
Nosso objetivo é ter um turismo de
qualidade, aliando renda para nosso
povo e bom relacionamento com
quem aqui vive.
Investimos na divulgação da cidade em
feiras nacionais e internacionais, como
também estabelecemos relações
importantes com o trade turístico.
Investimos também na divulgação do
Calendário Anual de Eventos e a
profissionalização de alguns eventos,
como o Caraguá A Gosto.
Além disso, apoiamos a Festa Social de
Santo Antonio e fomento ao turismo
religioso com a Elevação da Paróquia

Informar é preciso e cada vez mais a
Secretaria de Comunicação Social está
atenta às novidades do mundo
jornalístico e digital.
Agora os atos da Prefeitura de
Caraguatatuba e da administração
indireta começaram a ser publicados
todos os dias úteis no Diário Oficial
Eletrônico.

Mudamos a linguagem e a forma de
nos comunicar pelas mídias digitais
humanizando a relação com os
internautas. Ser Caraguatatubense,
Conheça Caraguá, Central 156,
Vai Funcionar, Você Sabia?,
Giro da Semana e Agenda de Eventos
foram alguns dos quadros criados.
Lançamos também o Podcast Giro da
Cidade, um programa diário com as
principais notícias das ações da
Prefeitura e de utilidade pública.
Estamos em todas as plataformas e
mídias: Site Oficial, Instagram, Twitter,
Facebook, Youtube, WatsApp, Revistas
Comemorativas, Mural Informativo e
agora o jornal impresso mensal
“Informativo Caraguatatuba”, distribuído
em cinco regiões da cidade e com
assuntos de interesse de cada comunidade.

19 de dezembro de 2019
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Calçadas Executadas: 253;
Vistorias realizadas de calçadas: 747.
60 pessoas são atendidas diariamente
no Centro dia e 780 no Centro de
Convivência, conhecido como CIAPI.
Ainda são atendidos mais 250 idosos nos
Centros de Convivência terceirizados, 74

Foram inseridos 1.124 novos cadastros;

idosos são abrigados e 90 com

totalizando 4.790 pessoas no sistema,

atendimento Domiciliar em instituições

sendo Pessoas com deficiência: 2.809 e

parceiras.

Idosos: 1.981.
Os casos avaliados pela CIF e elegíveis
para o recebimento da Credencial: foram
incluídos 403 Pessoas com deficiência, e
235 Credenciais refeitas por expirar o
prazo de validade.
No Programa Praia Acessível
passaram 4.262 pessoas, 3.910 Praça
Sensorial e impressionantes 12.326 no
Espaço Aventura.

Além disso, 130 pessoas são atendidas
Foram inseridos 263 novos usuários.
Atualmente 1.139 Pessoas com
deficiência utilizam a Credencial “Acesso
Livre” em nosso município.
61 currículos novos incluídos, sendo 15
pessoas com deficiência empregadas
neste ano.
Elaboração de Projetos de Calçada: 203;

na Reabilitação / Multidisciplinar da
Associação Acalento.
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A Secretaria de Assuntos Jurídicos
promoveu via Procon a Semana de
Conciliação e Negociação de Dívidas e

Com a criação do Programa de Descarte

que gerou mais de R$ 500 mil em

Consciente de Resíduos de Construção

acordos. Ao todo, cerca de 300 clientes

Civil, mensalmente, em média, 8 mil
toneladas de resíduos são destinadas
para reciclagem, sendo 4 mil toneladas
reaproveitadas em britagem, nos bairros
da região Norte e Sul e 4 mil toneladas
em material inerte (poda,
terra e madeira).
Ganhamos mais dois Ecopontos,
Massaguaçu e Martin de Sá, que

atendidos.

mensalmente recebem 60 toneladas de
resíduos sólidos.

Por falar em Procon, em 2019 foram

Cerca de mil toneladas de lixo reutilizável

9.341 atendimentos. Os serviços mais

foram recolhidos pela Coleta Seletiva

reclamados foram financeiros

atendendo cerca de 90% do município.

com 1.301 reclamações.

Foram doadas 800 mudas de espécie
nativa por meio do programa Disk Árvore
e mais 231 mudas apenas no entorno do
Residencial Jetuba.
O Viveiro Municipal, passou a ter função
pedagógica e mais de 500 alunos
passaram por lá. Além disso cerca de 1
mil mudas foram entregues para
recuperação ambiental.
1152 mudas de espécies nativas foram
plantadas em calçadas de prédios
públicos municipais e 8 áreas adotadas
por empresas privadas.

A Secretaria de Tecnologia da
Informação da Prefeitura de
Caraguatatuba desenvolveu um
sistema on-line para envio de resultados
dos exames clínicos do Centro de
Especialidades Médicas e Odontológicas
(CEM-CEO) para as Unidades Básicas
de Saúde (UBS’s).
O sistema utiliza tecnologias livres sem
custo de licenças para a Prefeitura
Municipal, rede interna, login e senha.
O CEM-CEO realiza 4,8 mil exames/mês.
Desde a sua implantação, em dezembro
do ano passado, o Projeto Wi-Fi Livre
Caraguatatuba já conta com mais de 40
mil cadastrados e 2 milhões de
conexões, em seus 22 pontos
de acessos espalhados no município.
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Esporte é Saúde e investir no prata da
casa vale ouro nesta gestão. Nossa
cidade atingiu a melhor colocação nos
Jogos Regionais (4º lugar) e nos Jogos
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Abertos do Interior (32º lugar).
Isso é fruto de investimento na base
através dos professores, projetos do
FIDA e incentivo aos nossos
esportistas com o Bolsa Atleta.
Promovemos mais de 90 eventos em
2019, entre eles, o Arena Verão Esportiva,
Circuito de Corridas de Rua, Maratonas
Aquáticas, Arena Cross, além dos novos
como Beach Tênis e Voo Livre. Mais de
129 mil pessoas prestigiaram os eventos.
Além disso, colocamos à disposição da
população diversas atividades, gratuitas
nos espaços esportivos e no recémcriado
no Clube Ilha Morena. Mais de 7
mil alunos atendidos em 27 modalidades
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em toda a cidade.
As modalidades para ACD’s reunem 77
atletas, sendo 36 paratletas de alto
rendimento que ganharam o Setor de
Fisioterapia.
Nossos campos de futebol foram
iluminados e melhoramos os espaços
esportivos como a cobertura e reforma
da piscina do Centro Esportivo Municipal.
Tudo isso para garantir a qualidade dos
treinamentos e bem estar do nosso povo.
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Realizamos o Programa de Recuperação
Fiscal 2019 e foram 18.786 atendimentos
Nesta gestão, continuamos pagando o

Próprios de Previdência Social” e a “A

Plano de Amortização do CaraguaPrev.

Reforma da Previdência e os Impactos

Em 2019 a Instituição concedeu 43
aposentadorias e 13 pensões por morte.
O instituto administra 633 benefícios
previdenciários e conta com um repasse
de contribuições previdenciárias de
aproximados R$ 3,8 milhões/mês.

na Carreira do Servidor Público”.

registrados e o valor arrecadado
totalizou R$ 19 milhões.
Criamos a Unidade de Atendimento ao
Público UAP.
Montamos os plantões de sábado para
melhor atender os munícipes.
A Secretaria Municipal da Fazenda
lançou 82.784 carnês de IPTU.

Foram realizados eventos para abordar a

Desse total, 57.176 representam imóveis

aposentadoria como o Seminário

com edificações e 25.608 terrenos.

“Inovações na Gestão dos Regimes

Sucesso de público, o 2º Empreenda
Caraguatatuba superou as expectativas
com 21,5 mil visitantes e R$ 10 milhões
em negócios durante cinco dias.
A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou
mais de R$ 900 mil com leilão de diversos
equipamentos.
Iniciamos a discussão da Lei dos Bairros
de Caraguatatuba e assinamos
Convênios Federais via Plataforma +
Brasil.
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O PAT – Posto de Atendimento ao
Trabalhador de Caraguatatuba é
destaque na região.
Somente no Mutirão do Emprego foram
450 vagas captadas e a participação de
mais de 40 empresas.
O PAT em números:
- Desde 2017 foram 3.698 vagas
captadas e 2.074 colocações no
mercado de trabalho
- No primeiro semestre de 2019 foram
412 vagas captadas e 363 colocações no
mercado de trabalho - 88% de
aproveitamento, o melhor desempenho
do Litoral Norte.
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Descentralizamos os eventos e
apoiamos cada vez mais a cultura local:
- Folia de Reis
- Prata da Casa
- Concurso de Marchinhas
- Festa de Santo Antônio e São Pedro
- Valorização do Água Viva Coral, Banda
Municipal Carlos Gomes, Corpo de Baile
e Orquestra Sinfônica
Lazer e cultura para todos os gostos e
para isso descentralizamos o
atendimento nos bairros.

- Carnaval de Antigamente para mais de
60 mil pessoas
- Paixão de Cristo – 35 mil expectadores

Aumentamos as oficinas nos bairros e
inauguramos mais dois Polos Culturais
da Fundacc no Alto Jetuba e Olaria,
totalizando 13 espaços para a
comunidade e atendendo mais de 6 mil
pessoas.

e 10 mil acompanhando pelo facebook
- Festival do Camarão – 10 dias de
evento e mais de 100 mil pessoas partici
pando
O MACC recebeu em 2019 cerca de 100
mil pessoas, enquanto o Videoteca Lúcio
Braun mais de 3 mil expectadores no
Cine Clube.

– 1.100 empregos gerados
O Teatro Mário Covas apresentou 56
atrações e 31 delas totalmente gratuitas.
Cerca de 8.200 expectadores.
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nos órgãos públicos; a segunda turma já
se formou e a terceira está sendo
formada. São 160 nobres guerreiros!
Neste ano, criamos a Plataforma 156,
um serviço para aproximar a
população da Prefeitura de forma mais
ágil e rápida. Através do telefone fixo
ou aplicativo de celular,
o munícipe pode mandar sua
Um governo itinerante e democrático
ouve os anseios da população no seu
bairro. Foi o que fizemos criando o
Multiação. Foram mais de 25 mil
atendimentos em nove edições do
programa levando mais de 100 serviços.
Concedemos em 2019 cerca de 44
bolsas munícipes para estudantes
universitários de nossa cidade.
Proporcionar educação a todos!
Um dos projetos mais amado de nossa
cidade a Guarda Mirim já está na sua
terceira turma. Durante este ano a
primeira turma já está prestando serviços

reclamação demanda e elogio.
Automaticamente o cidadão faz um
cadastro e acompanha o andamento
do pedido.
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19 de dezembro de 2019

construção de rotatórias e até
concretagem do canteiro central
da SP-55. A Prefeitura de Caraguatatuba
abriu as inscrições para 70 vagas para o
Concurso Público da Guarda Civil
Municipal. São mais de 6.500 inscritos
para a prova que será realizada dia
22 de dezembro. O salário-base é de
R$ 1.987,88, mais 50% de adicional
e atividade operacional sobre esse valor
Pedimos o aumento da velocidade na
Rodovia dos Tamoios e a retomada das
obras dos Contornos Norte e Sul na
cidade.
Um dever do Estado, mas
responsabilidade de todos. Investimos
também nas estradas estaduais, mesmo
sendo de competência do DER, seja
com manutenções, iluminação,

(R$ 993,94).
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Vendo sobrado na Martim de
Sá, dois dorm. dois WC, duas
vagas de garagem, sem tx
de condomínio, 300mts da
av. da praia, dctos ok para
financiamento R$ 170.000,00
negocia melhor valor para
venda a vista.
TT 12 99622-9797

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

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

ALUGA-SE

Sob-

rado em condomínio
no Tinga – particular R$
800,00/ 2 dorms./ 2 banh./

VD Estrela D’alva
sala/ coz./ lavanderia/ casa nova R$ 260 mil/
(12) 98130-6031 / (12) 2 dorms. sendo 1 suíte/
sala/ coz/ wc/ gar/ 9824097406-3399
5545

VD lote Pontal Santa Marina/ murado e aterrado/
dctos ok/ R$ 130.000,00/
TT 99622-9797 zap

MINUTA EDITAL USUCAPIÃO MANOEL MENDES RAMALHO.
O DOUTOR GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, MM.JUIZ DE DIREITO
DA 3ª VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO
movida por MANOEL MENDES RAMALHO para constatarem a presente
ação processo nº 1000126-82-2019.8.26.0126 e para que chegue ao
conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do
futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que
apresentem contestação, sob pena de confissão e revelia, do imóvel
abaixo descrito: ‘’ : “Um terreno denominado lote 11 Quadra ‘’ U1” de frente para a Rua Itália Baffi Magni medindo (onze) metros de frente, por
( vinte e cinco) metros de ambos os lados, perfazendo uma área total de
aproximadamente 298,00 (duzentos e noventa e oito metros quadrados),
terreno situado no Bairro MASSAGUAÇÚ, no Município e Comarca de
Caraguatatuba/SP
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VD Massaguaçu 50
mil + 15 parc. de 1.000,00
Terreno 5x30 c/edícula no
fundo/ ponto comércio frente/ (12) 98812-1429

VENDO
estoque
roupa meia malha/ feminina/ masculino e infantil/
(12) 99124-3992 c/ Sigrid
e Karin

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

19 de dezembro de 2019

PROCURO emprego
na area de vigia/ porteiro/
ax. de caminhao/ 982884398

Feliz Natal e um 2020 cheio de realizações!
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Restaurante

AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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

Delivery

De terça-feira a domingo
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