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O que é fascismo
Termo muito utilizado nas redes sociais 

na atualidade, usado para atacar opositores po-
líticos, mas que na verdade, os que o utilizam 
não sabem o que de fato representa.

Um texto publicado no site UOL de 
Lucas Borges Teixeira esta semana é extrema-
mente esclarecedor e como informação e escla-
recimento o reproduzo.

Fascismo é um movimento político ul-
tranacionalista e armamentista surgido na Itália 
no início do século 20. O fascismo prega um 
Estado forte e paramilitar, geralmente ligado 
a uma identidade étnica, com rejeição a outras 
culturas e vinculado à imagem de um líder.

O termo “fascista” é usado, hoje, de 
forma pejorativa pelo mundo para designar 
movimentos de extrema direita que flertem 
com algumas das ideias promovidas pelo fas-
cismo italiano ou pelo nazismo alemão no sé-
culo passado

O que o fascismo defende
O fascismo defende o conceito de 

identidade única de um povo; em sua origem, 
o italiano; por meio de um Estado soberano e 
militarizado. Em discursos fascistas, é comum 
ver a defesa de uma nação única, com rejeição 
à pluralidade interna ou à influência de culturas 
estrangeiras.

Quais são os princípios fundamentais 
do fascismo

O sociólogo norte-americano Michael 
Mann cita cinco características fundamentais 
a todos os regimes fascistas e seus apoiadores:

Patriotismo exacerbado, estado forte, 
paramentado e soberano,

Transcendência (misticismo quanto ao 
discurso e às ações do líder), 

Expurgos (uso da violência, e não da 
razão pelos apoiadores), 

Paramilitarismo (Exército operante e 
influente dentro do Estado).

Onde surgiu o fascismo 
e quem o liderou? 

O movimento fascista nasceu na Itália 
em março de 1919, quando Benito Mussoli-
ni fundou o Grupo Italiano de Combatentes 
(FIC), que viraria o Partido Nacional Fascista 
(PNF), uma organização paramilitar de cunho 
nacionalista que unia em especial ex-comba-
tentes da Primeira Guerra Mundial, homens 
desempregados e jovens. 

O grupo promoveu um golpe de Esta-
do, na chamada Marcha Sobre Roma, colocou 
Mussolini no poder e instituiu o primeiro Esta-
do oficialmente fascista no mundo. 

Quando acabou o fascismo na Itália?
O fascismo passou 23 anos no poder na 

Itália: do golpe de Estado em 1922 até a morte 
de Mussolini, em abril de 1945, no final da Se-

gunda Guerra. Oficialmente, o partido fascista 
foi banido do país em 1947. 

Hoje, há grupos políticos no país que 
se aproximam dos conceitos fascistas, mas sem 
usar o nome diretamente.

. 
O que é antifascismo e antifascista? 

Antifascismo é o movimento que luta 
contra o fascismo. O primeiro grupo antifas-
cista organizado também surgiu na Itália, “O 
Arditi del Popolo” tinha como símbolo um ma-
chado rompendo os fasces, a machadinha sím-
bolo do fascismo. 

Atualmente, há movimentos autodeno-
minados antifascistas em todo o planeta. 

O que foi o fascismo no Brasil? 
Oficialmente, nunca houve um partido 

fascista no Brasil. Por aqui, o movimento que 
mais se aproximou do fascismo no século 20 
foi a Ação Integralista Brasileira (AIB), cria-
da por Plínio Salgado em 1932. O grupo tinha 
uniforme próprio, exaltava símbolos nacionais 
e usava o grito “Anauê”, em tupi, com o braço 
direito levantado e a mão estendida. 

Quais são as consequências 
do fascismo? 

Quando chega ao poder, o fascismo 
cria Estados paramilitares e ditatoriais que 
cerceiam a liberdade dos cidadãos e pregam 
perseguição às chamadas minorias. O fascismo 
faz o Estado para a chamada maioria. Mas essa 
maioria não é numérica, é a elite branca. As 
chamadas minorias são perseguidas e muitas 
vezes excluídas ou caladas no ciclo social, afir-
ma a antropóloga Adriana Dias, da Unicamp 
(Universidade Estadual de Campinas). 

Qual a diferença entre 
nazismo e fascismo? 

Ambos são ideologias de direita, para-
militares e ultranacionalistas. Porém, de acordo 
com a antropóloga Dias, há duas diferenças bá-
sicas entre nazismo e fascismo. Ela explica que 
o nazismo já nasce como movimento eugenista 
e antissemita, características que não estão na 
base do fascismo. Na Itália, por exemplo, a per-
seguição a judeus só ocorre após a aliança com 
a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O na-
zismo é mais organizado.  “Os nazistas sempre 
foram muito hábeis em registrar o que fizeram. 
Havia uma compulsão em registrar tudo, com 
uma máquina burocrática bem estruturada. Já 
o fascismo é mais desorganizado, orgânico”, 
comenta a pesquisadora da Unicamp.

Fascismo e comunismo 
são a mesma coisa? 

Não. Fascismo é um movimento polí-
tico ligado à direita, enquanto comunismo está 
no espectro oposto, à esquerda. Comunismo é 
o estágio final de um processo revolucionário, 
em que a propriedade dos meios de produção é 

transferida aos trabalhadores. 
Em sua essência, o comunismo prega a 

abolição do Estado e o fim das classes sociais, 
sem discurso ultranacionalista. Já o fascismo 
defende um Estado forte e a manutenção da es-
tratificação social. 

O que diferencia o fascismo, 
nazismo e stalinismo? 

Além de fascismo e nazismo serem de 
direita, são ideologias políticas, enquanto stali-
nismo, à esquerda, refere-se ao período em que 
Josef Stalin comandou a União Soviética, entre 
1924 e 1953. Stalin sucedeu Lenin e desrespei-
tou conceitos originais da formação da URSS. 
Durante o stalinismo, houve aumento da buro-
cratização do serviço público e do autoritaris-
mo de Estado, a partir de 1927. 

A pesquisadora Dias explica que, dife-
rentemente de fascismo e nazismo, o stalinis-
mo não pretendia promover mortes. “Houve 
genocídios por meio da fome, mas como erro 
do Estado burocrático. Não era o objetivo do 
Estado de Stalin matar camponeses, enquanto 
o nazismo já nasce com este desejo de matar. 
Não é que [o período] foi bom. Não foi, mas 

é diferente.

O que é fascismo social? 
O conceito, cunhado pelo pesquisador 

português Boaventura de Sousa Santos, aborda 
o fascismo desenvolvido no meio social sem 
que haja sua imposição por meio do Estado. 
Fala, basicamente, da estruturação de relações 
sociais fascistas em meio a um Estado demo-
crático. 

O que significa a bandeira de origem
 ucraniana usada em protestos?
A bandeira rubro-negra tem origem an-

cestral na Ucrânia, mas hoje é usada por grupos 
de extrema direita. Segundo a embaixada da 
Ucrânia no Brasil, as cores simbolizam “nossa 
terra e o sangue de nossos heróis”, enquanto 
o tridente, brasão oficial do Estado desde 988, 
simboliza a Santíssima Trindade. 

Atualmente, no entanto, esta bandeira é 
um dos símbolos do partido ultranacionalista e 
de extrema direita Pravy Sektor e faz referência 
a soldados ucranianos que lutaram ao lado da 
Alemanha nazista contra os Aliados na Segun-
da Guerra. 

Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais 
de 430 bolsistas do PEAD desde março

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba convocou 437 
bolsistas selecionados do Pro-
grama Emergencial de Auxílio-
-Desemprego (PEAD) desde 
março para atuar em serviços 
de limpeza e manutenção das 
vias e logradouros públicos do 
município. Desse montante, 63 
eram beneficiários de serviços 
leves e 374 de pesados.

Os convocados devem 
comparecer nesta quarta, quin-
ta e sexta-feira (3, 4 e 5/6), das 
10h às 14h, no Departamento 
de RH da Secretaria da Admi-
nistração, no Centro.  A lista 
de convocação está disponível 
na edição do Diário Oficial 
do Município desta terça-feira 
(2/6), no link http://www.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/pmc/
wp-content/uploads/2020/06/
Edital_300.pdf (Edital 300).   

Dos 15 bolsistas sele-
cionados, 14 foram chamados 
para preencherem as vagas de 
Beneficiário Oficial de Servi-
ços Pesados e um para ocupar 
vaga de Beneficiário Oficial de 
Serviços Leves.

Os candidatos devem 
comparecer ao Departamen-
to de RH (utilizando máscara 
conforme o Decreto Munici-
pal nº 1.249, de 28 de abril de 
2020), preferencialmente na 
seguinte ordem: do 361º ao 
365º colocado de serviços pe-
sados – dia 3/6, do 366º ao 370º 
colocado de serviços pesados – 
dia 4/6, e do 371º ao 374º colo-
cado de serviços pesados – dia 

5/6; além do 63º colocado de 
serviços leves – 5/6.

Os convocados que não 
puderem comparecer ao De-
partamento de RH nos respec-
tivos dias estabelecidos para a 
entrega da documentação, tem 
a opção de se dirigir ao setor 
até sexta-feira (5/6), das 10h 
às 14h.

No momento da con-
tratação é necessário apresen-
tar: CPF (original e cópia); 
comprovante de regularidade 
do CPF; RG (original e có-
pia); comprovante de residên-
cia (original e cópia); título 
de eleitor (original e cópia); 
comprovante de votação da 
última eleição ou certidão de 
quitação eleitoral; certificado 
de reservista – se for do sexo 
masculino (original e cópia); 
documento onde conste o nú-
mero do PIS/PASEP (original 
e cópia); carteira de trabalho – 
CTPS (original); cópia da car-
teira de trabalho (página com 
o número e série e página com 
os dados pessoais); certidão de 

nascimento – caso seja solteiro 
(original e cópia); certidão de 
casamento – caso seja casado 
ou divorciado (original e có-
pia); certidão de nascimento 
dos filhos menores de 16 anos 
(original e cópia) e atestado de 
antecedentes criminais.

As divergências de do-
cumentos e informações pres-
tadas no momento da inscrição 
em fevereiro podem acarretar a 
desclassificação do candidato.

Diante da situação de 
calamidade pública causada 
pelo Covid-19 (doença causa-
da pela nova cepa do corona-
vírus), caso haja necessidade 
de emissão de documentos 
em órgãos com atendimentos 
suspensos, como certidões de 
quitação eleitoral e anteceden-
tes criminais, mas o candidato 
não tenha acesso à internet, a 
Prefeitura irá receber toda do-
cumentação, após o período de 
isolamento e reabertura dos es-
tabelecimentos, como Fórum e 
Cartório Eleitoral.
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Caraguatatuba inicia retomada segura e gradativa das atividades econômicas
Caraguatatuba iniciou nesta se-

gunda-feira (1º de junho) a retomada 
gradativa e segura das atividades eco-
nômicas, após publicação de decreto de 
flexibilização.

Foram liberadas as atividades 
imobiliárias, concessionárias, escritó-
rios, comércios e shoppings. Os estabe-
lecimentos liberados deverão observar 
todas as normas estabelecidas pela Vigi-
lância Sanitária.

Essas atividades funcionarão com 
redução de atendimento para quatro ho-
ras seguidas (14h às 18h) de segunda a 
sábado, exceto para estabelecimentos 
religiosos que poderão funcionar aos do-
mingos por tradição. É vedada a realiza-
ção de eventos e promoções.

Além disso, o número de consu-
midores no interior do estabelecimento 
comercial e de prestação de serviço de-
verá ser limitado para até 20% da sua ca-
pacidade, os quais devem ser atendidos 
sempre individualmente por um funcio-

capacidade ocupacional para 20%, com 
a utilização de máscaras por todos, veda-
ção de qualquer contato físico, mantendo 
portas e janelas abertas para a ventilação 
do ambiente e desinfecção do piso e das 
cadeiras após o término de cada encon-
tro, devendo cada instituição religiosa 
fixar o nome do líder constituído, que 
deverá ficar responsável por todos os 
efeitos legais e sanitários da respectiva 
normativa.

 As demais atividades considera-
das não essenciais e não elencadas neste 

decreto permanecem com o funciona-
mento apenas do sistema delivery e dri-
ve thru.

 Penalidades
 O descumprimento das regras 
poderá gerar a aplicação de multa no 
valor de 1.000 VRMs ou R$ 3.570,00, 
além de medidas e sanções cabíveis, de 
natureza civil, administrativa e penal. A 
reincidência será punida com aplicação 
de multa em dobro a cada reincidência e 
até cassação imediata do Alvará de Fun-
cionamento.

nário.

Outras áreas
 As marinas devem descer os 
barcos somente com horários agenda-
dos, ficando vedada a utilização de áreas 
comuns pelos consumidores.

 Os hotéis, pousadas, edifícios e 
condomínios devem restringir totalmen-
te a utilização de suas áreas comuns, li-
mitando o número de pessoas em eleva-
dores para, no máximo, uma pessoa de 
cada vez, salvo membros da mesma fa-
mília, intensificando as ações de limpe-
za, higiene, prevenção, conscientização 
e informação da Covid-19.

 O comércio realizado em feiras 
livres deve ser organizado com espaça-
mento mínimo de 1,5 metro entre barra-
cas, ficando vedada e degustação de ali-
mentos no local, bem como a utilização 
de mesas e cadeiras.

 Os cultos e reuniões religiosas 
deverão ocorrer com a redução da sua 
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PM prende trio com mais 
de 400 porções de

drogas em 
Caraguatatuba

	 Durante	o	flagrante,	
também foram recolhidos ce-
lulares, dinheiro e anotações 
relacionadas	ao	tráfico.
 A Polícia Militar 
prendeu na noite de quarta-
-feira (27), três homens que 
foram	flagrados	com	mais	de	
400 porções de crack, cocaína 
e maconha. A ação aconteceu 
no centro da cidade.
 Equipes do 20º Ba-
talhão de Polícia Militar do 
Interior (BPM/I) estavam em 
patrulhamento pelo bairro Ja-
raguazinho quando foram até 
a Rua Sebastão Moreira Ce-
zar para checar denúncia de 
moradores sobre a venda de 
drogas.
 No local, os milita-
res	fizeram	uma	campana	por	
alguns	 minutos	 até	 que	 fla-
graram três homens em pleno 
tráfico	de	entorpecentes.	Eles	
foram abordados e com eles 
foram encontradas 42 pedras 
de crack, 325 porções de co-
caína e 44 de maconha.
 Além das substân-
cias, ainda foram localizados 
três papelões com diversas 
anotações relacionadas à 
contabilidade	 do	 tráfico,	 R$	
390,00 em dinheiro e dois ce-
lulares. As drogas e os objetos 
foram apreendidos e encami-
nhados para a perícia.
 Os três suspeitos 

foram	 presos	 em	 flagrante	 e,	
além de indiciados pela venda 
das drogas, responderão por 
associação	 para	 o	 tráfico.	 A	
ocorrência foi apresentada na 
Delegacia da cidade.

Polícia Civil detém dupla 
e faz apreensão durante 
operação “Especiaria”

	 A	 ação	 deflagra-
da em Ubatuba, contou com 
apoio da Polícia Militar e 
também resultou no encontro 
de uma adolescente desapare-
cida.
 A Polícia Civil de-
flagrou,	 na	 sexta-feira	 (22),	
a operação “Especiaria”, em 
Ubatuba. A ação resultou na 
prisão de dois homens e na 
apreensão de 539 porções de 
entorpecentes, além do en-
contro de uma adolescente 
que estava desaparecida.
 Os trabalhos foram 
coordenados pelo Setor de 
Investigações da Delegacia 
Central de Ubatuba como re-
sultado de investigações de 
crimes de homicídio, roubo e 
tráfico	 de	 drogas	 nos	 bairros	
Vale do Sol, Cachoeira dos 
Macacos e Ipiranguinha.
 Com os elementos 
coletados durante as apura-
ções, os agentes conseguiram 
junto à Justiça mandados de 
busca e apreensão, que foram 
cumpridos durante a opera-
ção, com apoio de equipes 
da Polícia Militar do municí-
pio, incluindo o Batalhão de 

Ações Especiais de Polícia 
(Baep) e o Canil.
 As atividades em 
campo resultaram na prisão 
de dois homens, de 19 e 24 
anos,	 pelos	 crimes	 de	 tráfi-
co de drogas e jogos de azar, 
além do encontro de uma jo-
vem que estava desaparecida. 
Também foram apreendidas 
355 porções de maconha, 98 
de cocaína e 86 de crack, além 
de 1,6 mil embalagens para 
armazenar drogas, uma balan-
ça de precisão, celulares, má-
quinas caça-níqueis e R$ 175.
Os entorpecentes foram enca-
minhados à perícia e os deti-
dos permaneceram à disposi-
ção da Justiça.

PM prende criminoso e 
apreende adolescente 

em São Sebastião
 Sexta-feira (29/05), 
uma equipe de ROCAM do 
20° Batalhão de Polícia Mi-
litar do Interior estava em 
patrulhamento pelo Morro 
do Abrigo, em São Sebastião, 
onde avistou três indivíduos, 
sendo que um deles segurava 
uma sacola. Ao perceberem a 
presença da equipe o homem 
dispensou a sacola, mas fo-
ram abordados. 
 Na busca foram lo-
calizadas 285 pedras de crack, 
56 porções de cocaína e R$ 
70,00. Os indivíduos foram 
levados para a Delegacia da 
cidade, onde permaneceram à 
disposição da Justiça.

Ubatuba publica decreto que permite 
reabertura parcial do comércio

No início da noite des-
te sábado, 30, a Prefeitura de 
Ubatuba publicou o Decreto 
7353/20, que autoriza a rea-
bertura gradual do comércio 
durante o período de quarenta 
da COVID 19. O documento 
estabelece as regras de retoma-
da consciente das atividades 
econômicas, de acordo com as 
fases estabelecidas pelo Gover-
no Estadual através do “Plano 
São Paulo” a partir da próxima 
segunda-feira, 1. A quarentena 
também foi prorrogada até o dia 
15 de junho.

Além dos comércios 
considerados essenciais, pode-
rão funcionar seguindo regras 
especificas o comércio em ge-
ral, estabelecimentos do ramo 
alimentício, garagens náuticas, 
quiosques de praia, concessio-
nárias e lojas de veículos.

Para o prefeito de Uba-
tuba, Délcio Sato (PSD), a aber-
tura parcial do comércio não 
significa que os riscos de con-
tágio pela COVID 19 acabaram. 
“Precisamos seguir as orienta-
ções das autoridades sanitárias. 
Sair de casa deve ser extrema-
mente necessário e com o uso de 
máscaras”, afirma o prefeito.

Regras Gerais
Conforme orientações 

da Vigilância Sanitária da Pre-
feitura de Ubatuba, as regras 
gerais para a retomada das ativi-
dades são as seguintes:

– Utilização de máscara des-
cartável ou de tecido por todos 
os colaboradores e clientes;

– Acesso à higienização de 
mãos, seja por meio de água, 
sabão líquido, papel toalha, bem 
como as higienizações frequen-
tes de superfícies de toques, 
como por exemplo, máquinas 
de cartão, telefones entre outros;

– Controle do acesso e fluxo 
de clientes, para que se evite 
aglomerações e mantenha-se o 
distanciamento entre pessoas de 
no mínimo dois metros, inclusi-
ve entre áreas e setores do esta-
belecimento;

– Proibição de uso de prova-

dores, ou de prova dos produtos 
em geral e, sendo inevitável, 
higienizá-los após cada prova;

– Limpeza e desinfecção fre-
quente dos sistemas de ar-condi-
cionado;

– Garantia de circulação de ar 
com, no mínimo, uma porta ou 
janela abertas;

– Adoção de distanciamento 
entre funcionários e clientes;

– Que funcionários e proprie-
tários com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, gestantes, lac-
tantes ou portadores de doenças 
crônicas, não poderão realizar 
atendimento ao público.

– Orientação e controle cons-
tante aos funcionários e colabo-
radores a manterem rigorosa-
mente as regras de boas práticas 
de vigilância sanitária, inclusive 
com o uso de máscaras de prote-
ção em todo período;

– Ocupação máxima de 30% 
(trinta por cento) do espaço re-
servado ao público/clientes;

– Evitar aglomeração no inte-
rior e exterior do estabelecimen-
to comercial.

As fiscalizações serão 
exercidas por meio da Vigilân-
cia Sanitária, Fiscalização de 
Posturas da secretaria de Fa-
zenda e Planejamento, Guarda 
Municipal e demais agentes au-
torizados.

Regras por atividades
Para as atividades libe-

radas neste Decreto é obrigató-
rio para comércio, quiosques de 
praia, concessionárias e lojas de 
veículos, ocupação máxima de 
30% (trinta por cento) do espaço 
reservado ao público/clientes, 
de acordo com a metragem qua-
drada de cada estabelecimento, 
devendo constar em lugar visí-
vel para os órgãos de fiscaliza-
ção, o limite de lotação máxima 
do estabelecimento. Outras re-
gras específicas por atividades 
são:

Comércio em Geral: 
funcionamento somente de se-
gunda a sexta-feira até às 19 
horas, ficando terminantemente 
vedado o funcionamento aos 

finais de semana e feriados pro-
longados;

– Estabelecimentos comer-
ciais do Ramo Alimentício: fun-
cionamento somente de segunda 
a sexta-feira para consumo local 
“à la carte”, devendo constar em 
lugar visível para os órgãos de 
fiscalização o limite de lotação 
máxima do estabelecimento, 
sem a possibilidade de buffet e 
sistema self-service, permane-
cendo a possibilidade conforme 
já autorizado o sistema “deli-
very” ou retirada em período in-
tegral todos os dias da semana;

– Garagens Náuticas e simi-
lares: funcionamento normal, 
evitando aglomerações, todos os 
dias da semana, com a vedação 
de toda atividade náutica comer-
cial e/ou turística, sendo proibi-
do o desembarque em praias e 
ilhas do município;

– Quiosques de praia: funcio-
namento somente de segunda a 
sexta-feira para consumo local 
“à la carte”, devendo constar em 
lugar visível para os órgãos de 
fiscalização, o limite de lotação 
máxima do estabelecimento, 
sem a possibilidade de buffet 
e sistema self-service, com ex-
pressa vedação de utilização das 
faixas de areia das praias do mu-
nicípio;

– Concessionárias e lojas de 
veículos: constante higieniza-
ção dos locais de manuseio de 
clientes nos veículos como vo-
lantes, freio de mão, assentos, 
chaves, maçaneta, entre outros, 
permitindo test-drive com so-
mente duas pessoas no veículo e 
higienizá-lo, antes e após o uso 
e sempre mantendo os vidros 
abertos nos veículos em expo-
sição.

O Decreto proíbe também 
a utilização de praças de ali-
mentação de shopping center e 
galerias, podendo os estabele-
cimentos comerciais do ramo 
alimentício destes locais fun-
cionarem através do sistema de 
retirada, sempre evitando aglo-
merações,.
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São Sebastião organiza distribuição 

da segunda remessa dos kits de 
alimentação escolar e material pedagógico

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Secre-
taria da Educação (SEDUC), 
iniciou, nesta terça-feira (02), 
a distribuição da segunda re-
messa do kit de alimentação 
e do material pedagógico de 
apoio aos alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino.

Cada unidade escolar 
organizou um cronograma 
próprio de forma que os pais 
e/ou responsáveis de alunos 
possam retirar os kits e os ca-
dernos diretamente nas esco-
las, em horário e data a serem 
comunicados pelos funcioná-
rios por whatsapp, telefone ou 
Facebook.

Como medida de 
proteção contra a Covid-19, 
recomenda-se o compareci-
mento de apenas um dos res-
ponsáveis pelo aluno, usando 
máscara e portando um docu-
mento de identificação.

Caso não seja possível 
se apresentar na data e horário 
determinados, o responsável 
deve entrar em contato com 
a administração da escola ao 
qual o aluno pertence para re-
alizar um novo agendamento.

Para evitar a transmis-
são do coronavírus, será feita 
a desinfecção das unidades es-
colares e dos materiais a serem 

entregues aos alunos.
Os protocolos de dis-

tanciamento social e de pre-
venção contra a pandemia 
também serão respeitados: 
disponibilização de álcool 
70%, demarcação no piso de 
1,5m de distância entre as 
pessoas, organização nas fi-
las para evitar aglomeração, 
higienização de superfícies e 
objetos compartilhados, além 
de cartazes de orientação de 
combate à Covid-19 em luga-
res estratégicos das unidades 
escolares.

Vale ressaltar que os 
kits de alimentação foram 
pensados na necessidade nu-
tricional de cada aluno, com 

base em orientação das nutri-
cionistas da SEDUC, levando 
em consideração o consumo 
de 30 dias conforme o plane-
jamento do cardápio oferecido 
nas escolas.

Já o conteúdo pedagó-
gico foi elaborado pelos edu-
cadores da coordenação peda-
gógica das escolas municipais, 
em conjunto com a equipe 
de supervisão e formação do 
Departamento de Ensino da 
SEDUC, destinados aos alu-
nos de todas as etapas de en-
sino, Educação Infantil e En-
sino Fundamental, incluindo a 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

Fundo Social faz doação de 500 
máscaras de proteção para famílias 

do Pantanal, em Juquehy
O Fundo Social de 

São Sebastião realizou, nes-
ta terça-feira (2), a doação 
de 500 máscaras de prote-
ção e 250 unidades de ál-
cool em gel 70%, para 250 
famílias da Vila Pantanal, 
em Juquehy, na Costa Sul 
do município.

Também foram en-
tregues peças de roupas de 
frio e 21 pacotes de fraldas 
descartáveis para sete mães 
com filhos pequenos.

As máscaras de pro-
teção, itens essenciais para 
prevenção do contágio pelo 
coronavírus, foram produzi-
das no Polo de Capacitação 
do Jaraguá, sob a coordena-
ção de Cristiane Almeida, 
responsável pela área de 
corte e costura no polo, que 
após o início da pandemia 
tomou a iniciativa de fazer 
os itens.

De acordo com a 
presidente do Fundo Social, 
Elis Regina, do início da 

pandemia até agora foram 
distribuídas 8.776 másca-
ras de proteção pelo Fundo 
Social da Prefeitura de São 
Sebastião. “Da costa norte a 
costa sul, estamos atenden-
do todos os pedidos con-
forme a produção no Polo 
do Jaraguá”. Nesta semana, 
a produção deve atingir a 
confecção de 10 mil másca-
ras. A expectativa, segundo 
a presidente do Fundo, é 
chegar a 20 mil máscaras 
doadas.

As doações são re-
alizadas na sede do Fun-
do Social, na Rua Capitão 
Luiz Soares, 33, na região 

central do município, toda 
terça-feira, das 13h às 17h. 
Para receber os produtos, é 
necessário preencher uma 
ficha com dados básicos 
como nome, número da cé-
dula de identidade e telefo-
ne.

Saúde - O Fundo So-
cial também entregou nesta 
semana 240 máscaras para 
a Secretaria de Saúde (SE-
SAU). Elis Regina disse que 
as máscaras vão auxiliar na 
proteção dos agentes de 
saúde e outros trabalhado-
res do setor que estão “na 
linha de frente” no combate 
ao coronavírus.
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Assim foi a Chuva de Bênçãos 
(Chá de Fralda) da nossa Bella 
Carlota Briti Vieira Guimarães.

Pessoinhas muito especiais para os 
papais Bruna Briti (gestora da Agência 
Gentecom) e Raphael Carlota (corretor 

de imóveis e arquiteto) estiveram 
presentes no dia 12/01/2020 na festa de 

Boas Vindas. E que a chuva de 
bênçãos seja contínua!!! 

Como a Bella já nasceu coloquei a 
foto da princesa linda na coluna para

todos conhecerem.
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167ª Festa de Santo Antônio tem missa 
online, carreata e drive thru de bolinho 

caipira e bolo do padroeiro
No próximo dia 13 

de junho o Santuário Dio-
cesano de Santo Antonio 
de Caraguatatuba completa 
seu primeiro ano e devido à 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19) será dife-
rente. A 167ª Festa de Santo 
Antônio acontecerá sem a 
participação do público físi-
co, mas os devotos do nosso 
Padroeiro poderão acompa-
nhar o terço e as missas dia-
riamente no link do youtube 
o santuário caragua.

No Dia do Padroei-
ro, a missa será transmitida 
às 9h e logo em seguida, às 
10h, será feita a benção do 
bolo de Santo Antonio, o 
santo casamenteiro. Mas, 
diferente dos outros anos, 
quem quiser garantir o seu 
pedaço, e até ser sorteado 
com a medalha de Santo 
Antonio, deve fazer a re-
serva com antecedência na 
Secretaria do Santuário pelo 
telefone (12) 3881-1422 
ou pelo WhatsApp (12) 
982706898. O pedaço custa 
R$ 3.

De acordo com o Pa-
dre Carlos Alberto da Sil-
va, o Padre Beto, reitor do 

Santuário Diocesano, nesta 
edição haverá, ainda, qua-
tro surpresas dentro do bolo 
que os sortudos poderão 
retirar, posteriormente, na 
Secretaria. “Importante des-
tacar que não haverá venda 
de bolos no dia, apenas a 
entrega para quem enco-
mendar com antecedência 
até para saber a quantidade 
que vamos fazer”.

Ainda de acordo com 
Padre Beto, neste mesmo 
dia 13, a partir das 10h30, 
haverá uma carreata por 
toda a cidade levando a 
imagem de Santo Antonio. 
“Pedimos aos fieis e devo-
tos que enfeitem seus carros 
com bexigas rosas, levem 
garrafas de água e, o mais 
importante, usem máscara”.

Outra novidade da 
167ª Festa Social é que os 

tradicionais bolinhos cai-
piras também já podem ser 
encomendados. O Santuário 
manteve o mesmo preço do 
ano passado, R$ 3, mas de-
vem ser encomendados, no 
mínimo, 10 unidades.

Quem quiser ele con-
gelado pode pedir das 8h30 
às 16h30 na Secretaria do 
Santuário. Se a opção for 
por frito, o pedido pode ser 
retirado das 18h30 às 21h.  
“Temos mais de 1.500 uni-
dades já prontas, é só fazer 
a encomenda”.

Importante lembrar 
que neste ano não haverá a 
tradicional subida ao Mor-
ro Santo Antonio devido à 
Covid-19 e a necessidade de 
evitar aglomeração.

O Santuário de San-
to Antonio fica na Praça Dr. 
Cândido Mota, 35, Centro.

Pesca do camarão é retomada 
após fim do defeso

Este ano, por causa da 
pandemia do novo coronaví-
rus, não houve a tradicional 
procissão com as imagens de 
São Pedro e Nossa Senhora 
dos Navegantes, com a ceri-
mônia “Barcos ao Mar”, no 
Camaroeiro, que marca o fim 
do defeso e início da pesca do 
camarão.

Mas cerca de 10 bar-
cos de pesca do crustáceo já 
saíram para o mar na segunda-
-feira (1º), após três meses de 
defeso.

Pescador há 35 anos, 
Carlos Rodrigues do Nasci-
mento, o Guri, 55 anos, tem 
duas embarcações devida-
mente documentadas, uma 
para a pesca do camarão rosa 
e a outra para o sete barbas e 
o branco.

“Este ano contratei 
seis pescadores de Itajaí (SC). 
Apesar da crise por conta da 
pandemia, estou apostando 
nas vendas para outras cidades 
e direto para o cliente, além do 
Entreposto do Camaroeiro”, 
disse.

O presidente da Asso-
ciação de Pescadores da Praia 
do Camaroeiro, Nilo Rolim do 
Amaral, o Cabeça, disse que a 
entidade possui 33 associados, 
sendo 10 direcionados à pesca 

do camarão, e se mostra pre-
ocupado com as vendas por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus.

“Grande parte dos nos-
sos clientes é turista de fim de 
semana e também os quios-
ques. Por causa da pandemia e 
do isolamento social a cidade 
está bem vazia. Notamos que 
a circulação no entreposto caiu 
cerca de 70% desde que a do-
ença chegou ao País. Vamos 
aguardar esse primeiro final 
de semana para avaliar as ven-
das”, declarou.

Os principais pontos 
de venda do camarão são os 
entrepostos do Camaroeiro e 
do Porto Novo, também fun-
cionando normalmente para 
comercialização de pescados 
o entreposto da Cocanha, di-
recionado para mariscos e 

peixes.

Festival do Camarão
 A presidente da Fun-

dação Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba (Fundacc), 
Silmara Mattiazzo, lamentou 
o cancelamento da cerimônia 
“Barcos ao Mar”.

“É uma festa muito bo-
nita organizada com todo cari-
nho pela Fundacc. A pandemia 
realmente atrapalhou todo o 
calendário de eventos do mu-
nicípio, este ano”, afirmou.

A presidente acres-
centou que estuda juntamente 
com representantes da Secre-
taria de Turismo, Urbanismo e 
de Assuntos Jurídicos o adia-
mento do Festival do Cama-
rão, que seria em julho. “Ain-
da não temos uma posição. 
Estamos avaliando algumas 
possibilidades”, disse.

Cooperativas de reciclagem alertam para 
descarte incorreto de máscaras e luvas

A Prefeitura de Cara-
guatatuba mantém ativamente 
o Programa da Coleta Seletiva, 
que diariamente percorre as 
ruas de norte a sul da cidade. 
Com a obrigatoriedade do uso 
de equipamentos de proteção 
individual (EPI), como meio 
de prevenção a Covid-19, al-
guns hábitos incorretos foram 
observados pelos coletores de 
materiais e pelas cooperativas 
de reciclagem.

Saúde e meio ambiente 
são assuntos que estarão sem-
pre relacionados, por isso, é 
importante que a população 
tenha o cuidado de descartar 
corretamente as máscaras e lu-
vas, agora utilizadas rotineira-
mente para prevenção do novo 
coronavírus.

Estes materiais correm 
risco de estarem contaminados 

pela Covid-19 e ao serem des-
cartados de qualquer forma, 
podem contaminar os coleto-
res de resíduos e a equipe das 
cooperativas que realizam a 
triagem dos produtos.

Por não serem produ-
tos recicláveis, devem ser des-
cartados em lixo convencio-
nal, dentro de um saco plástico 
e amarrado, evitando que ou-

tras pessoas tenham contato 
com o material.

Prefira máscaras ar-
tesanais de pano, pois podem 
ser lavadas e reaproveitadas. 
As descartáveis devem ser uti-
lizadas apenas pelos profissio-
nais de saúde, onde também 
terão um local apropriado para 
o descarte.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

      03 de junho de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 Boa semana para assumir mais responsabi-
lidade e sentir alegria nas pequenas coisas da vida. Terá 
facilidade para realizar suas metas e também para tomar 
decisões importantes. Nº da Sorte 47.

 Aproveite sua sensualidade para se dar bem 
nos momentos íntimos com sua cara-metade. Agora, se 
estiver sem ninguém, deve receber  um bilhete ou um recado 
bastante apaixonado. Nº da Sorte 48.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Não desperdice o astral de animação com os 
parentes e terá a chance também de passar ótimas horas 
junto de pessoas jovens. Deve surgir uma paquera e ela 
promete dar o que falar. Nº da Sorte 08.

 As atividades em equipe serão o destaque 
deste período e uma notícia agradável pode trazer algumas 
alegrias. Tudo indica que você dará a volta por cima. Dê 
atenção ao seu lado espiritual. Nº da Sorte 46.

 Evite se estressar com coisas sem importância 
e não leve tudo a ferro e fogo no amor. Terá facilidade para 
desfazer uma fofoca e seu entusiasmo vai contagiar a todos. 
Nº da Sorte 51.

 Na paixão, você contará com vitória ao lidar 
com uma rivalidade. Aposte nos encontros românticos e 
aproveite o excelente astral. A prática de atividades físicas 
ajudará a recuperar as energias. Nº da Sorte 11.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Não tenha medo de enfrentar competições ou 
concorrências e pode esperar vitória numa conquista amo-
rosa. Confie nas palavras do par. Você vai se surpreender 
ao descobrir a força interior. Nº da Sorte 28.

 Os amigos poderão reclamar da sua falta de 
tempo. Pare de criticar quem ama e conte com as boas 
influências dos astros para colocar o romance nos eixos. 
Nº da Sorte 06.

 Por causa de alguns pressentimentos, podem 
surgir momentos de angústia. Cuidado com o que fala para 
não se meter em confusão.  Esta semana vai deixar você 
com sentimentos pouco fora de ordem.  Nº da Sorte 08.

 Aguarde algumas situações diferentes na 
paixão. Você estará de bem com a vida, mas avalie uma 
nova proposta de emprego com atenção. Os elogios dos 
familiares devem estimular seu crescimento. Nº da Sorte 19.

 Aceite ajuda no trabalho, para se livrar de um 
problema que está incomodando. Afaste a rotina, progra-
mando passeios com seu amor. O clima será harmonioso 
a dois. Nº da Sorte 14.

 Preste atenção para não agir de maneira er-
rada com sua família. Assim, receberá a ajuda inesperada 
de algum parente. No setor profissional, saiba esperar os 
resultados e não desanime. Nº da Sorte 29.
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Comunicado Noroeste News
Obedecendo ao decreto que estabelece o fecha-

mento dos estabelecimentos comerciais e como nossos es-
critórios se encontram de portas fechadas no Shopping Pro-
fissional Center, estaremos atendendo nossos anunciantes, 
mesmo para classificados pelos telefones/watsapp 

Fátima – 12 99193-1489    /   12 98128-7496
Marly – 12 98121-4017
Cesar Jumana – 12 98114-0022
e-mail - editor@noroestenews.com.br

Nossa homenagem a Selma Fontes, uma 
mulher incrível, amável, 

guerreira, fantástica que faleceu de 
SUSPEITA de COVID-19 

e pelo câncer recente.
Você continuará viva com seu exemplo 

e legado agora deixados aos filhos 
Augusto e Gustavo Meyer Fontes da 

Litomaq Fontes

O céu está em festa.
É com grande pesar que o Rotaract Club de Caraguatatuba 

informa o falecimento da nossa madrinha e grande companheira 
“Selma Meyer Fontes”.

Selma ajudou o Rotaract desde antes da sua fundação 
entre os anos de 2011 e 2012, instruindo, ensinando como 

fazer reuniões, passando seus conhecimentos e experiências no 
servir, moldando jovens a serem solidários e melhores cidadãos 

para sua comunidade. 
Com certeza ficará a saudade, mas também deixa seu 

legado, e exemplo de dedicação e amor ao próximo. Sua ajuda 
aos que mais necessitavam, e exemplo de abnegação e entrega 

aos desfavorecidos ficará na história deste club, bem como desta cidade.
Nossos sinceros agradecimentos pela ajuda na criação 

deste club, seu exemplo vive em nós! 
Nas palavras do 

fundador do Rotary:                                                 
.                                                                                                                                                                                                                                                 

“O poder dos esforços 
conjuntos é ilimitado”                                                                                                                                  

Paul Harris

Amigos de Caraguatatua
Nos somos um grupo de amigos de Caraguá que resolveu se movi-

mentar no sentido de tentar amenizar a situação difícil e crítica em que se 
encontram muitas famílias nesse momento delicado de pandemia e isolamento 
social, porque sabemos que muitas famílias têm perdido seu meio de sustento.

Embora muitas estejam sendo amparadas pelos governos municipais, 
estaduais e federal também sabemos que esses recursos muitas vezes são 
insuficientes e não chegam onde deveriam .

Tb sabemos que há muita gente se movimentando no sentido de ampa-
rar essas famílias e nós quisemos fazer parte desse movimento.

Nossa campanha tem como objetivo atender famílias  vulneráveis am-
paradas pela Associação acalento, uma instituição filantrópica aqui de Cara-
guatatuba que oferece tratamento terapêuticos à crianças e adultos com ne-
cessidades especiais. 

Um ponto importante é salientar que queremos fornecer para essas fa-
mílias cestas não básicas, mas diferenciadas, que poderão conter itens como 
leite, ovos, itens de higiene pessoal, material de limpeza, remédios, gás de 
cozinha, tudo definido de acordo com as necessidades particulares de cada 
família.

E pretendemos fazer isso com orientação da assistência social da Aca-
lento.

Além disso, com o que conseguirmos, iremos montar essas cestas. Todo 
o dinheiro arrecadado será utilizado no micro e pequeno comércio da cidade 
para beneficiar a economia local e tambem as famílias desses comerciantes, 
que sabemos passam por um momento bem delicado.

E para arrecadar esse dinheiro nós criamos uma campanha solidária 
numa plataforma social  com o nome se Campanha Esperança Ativa, onde 
quem quem quiser fazer sua doação pode fazê-lo com toda a segurança e 
transparência, por cartão de crédito ou boleto bancário ou se ainda preferir 
pode fazer também transferência em uma conta corrente jurídica.

Qualquer valor, qualquer quantia é muito bem vinda e tb se alguém que 
estiver nos ouvindo queira fazer doações em gênero, em itens, também é pos-
sível.

O link, o acesso para a campanha está em vários perfis nas redes so-
ciais (casa de bolos, feirababymammy, instituto Sada Shiva e holisticom) e 
qualquer dúvida podem entrar em contato comigo pelo fone 99644-7992. 

Agradecemos imensamente a todos que possam e queiram nos ajudar 
a ajudar quem mais precisa nesse momento tão delicado pelo qual toda a so-
ciedade está passando!

Prefeitura de São Sebastião realiza
 testes de Covid-19 nos ambulantes
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Saúde (SESAU), 
iniciou, nesta terça-feira 
(02), a testagem rápida para 
coronavírus de 560 ambulan-
tes da cidade.

Hoje, foram atendi-
dos os profissionais da Cos-
ta Norte, Morro do Abrigo e 
Topolândia. Amanhã, serão 
feitos testes nos ambulantes 
das demais regiões da cida-
de.

A Prefeitura realizou 
essa mesma ação em outros 
segmentos da sociedade, 
como profissionais da saú-
de, equipes de limpeza, de 
segurança, portuários, pro-
fessores de educação física, 
funcionários de supermer-
cados, bancários, postos de 
gasolina, oficinas, manicu-
res, profissionais da área da 
beleza, além de fazer testes 
por amostragem em parte da 
população. Até o momento, 

7.399 pessoas do município 
já foram testadas.

Para a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
testagem de Covid-19 é um 
dos métodos mais eficientes, 
pois através dos resultados, 
é possível dimensionar o al-
cance da pandemia na popu-
lação, providenciar o trata-
mento dos casos positivados 
e isolá-los para evitar a pro-
pagação da contaminação.

SS realiza atividades, por meio 
virtual, de higiene pessoal e bucal

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria da Educação (SE-
DUC) em parceria com a Se-
cretaria de Saúde (SESAU), 
realizou, na última terça-
-feira (26), atividades sobre 
a importância da higiene 
pessoal e bucal, com alunos 
da Creche de Maresias, Cos-
ta Sul do município.

As atividades são en-

viadas para os pais via What-
sApp e desenvolvidas pelos 
alunos da unidade escolar 
nas próprias residências. 
Participaram das atividades 
crianças de dois e três anos, 
com o objetivo de consolidar 
os hábitos de higiene.

Os vídeos, desenvol-
vidos em conjunto com pro-
fissionais da área de saúde 
bucal, são gravados na pró-

pria unidade escolar. Após 
receber as atividades, pais e 
responsáveis pelas crianças 
retornam um vídeo com a 
aplicação das atividades para 
a Creche.

Com uma linguagem 
fácil e totalmente aplicável, 
os vídeos são compostos por 
canções e mostram como as 
crianças devem escovar os 
dentes e realizar a higieniza-
ção corporal.



Noroeste News - 15 - 03 de junho de 2020

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1000228-12.2016.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: DORISLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 3ª Vara Cível3ª Vara 
Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000228-12.2016.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Alaby Soubihe Filho, na forma da 
Lei, etc.
FAZ SABER a(o/s) Srs. Diamantino de Moura Marcondes, RG 
nº2.660.335-4, Benedito dos Santos, RG nº6.637.188-0, Isabel de Moraes 
Santos, RG nº 7.494.021, Antonio Gomes da Silva, RG n/c, Antonio Apa-
recido Cortez RG n/c, Fazenda Marques, réus ausentes, incertos, descon-
hecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou suces-
sores, que DORISLEIDE PEREIRA DOS SANTOS ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio da autora e expedição de 
mandado para o Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca contendo, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Caraguatatuba, aos 14 de março de 2018.

DOCUMENTOS PERDIDOS
Juliana Brighentti de Souza  

RG 29.455.362.9  e Rogério de Souza, 
RG 26.877.767.6. Perderam no Bairro 

Golfinho , uma.pasta vermelha com 
diversos documentos pessoais de 

compra e venda , recibos de transações   
imobiliárias, procurações de compra e 

venda. Telefones para contato:  
(12) 97402-6937 / 97403-0048
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Juntos vamos derrotar o vírus

 Ao Comerciante ou Prestador de Serviço que está de quarentena,  
não é classificado como serviço essencial, e que pode se utilizar de DE-
LIVERY para atender seus clientes, o Jornal Noroeste News em parceria  
com a Rádio Antena 8 FM irão divulgar durante a crise do Novo Coro-
navírus (Covid-19), gratuitamente seus serviços e produtos.

DELICIAS DELIVERY – Comida Caseira (Marmitex) Entrega da M. de Sá ao P. Novo. TEL. 3600-8655 WHATSS 12 
9 9615-8147 ou 12 9 9656-6423 (divulgado por Nilton Oliveira e Daniele Miranda).

MANDA SALGADOS -  Salgados, bolos, doces e kit festa. Rua São Miguel, 985 no Morro do Algodão TEL./WHATSS 
(12) 9 8152-1764 (divulgado pela Monica Gonçalves).

MOTOBOY DIEGO GUEDES - Não saia de casa chama Guedes express moto e carro / TEL./WHATSS 12 9 8297-
4540 (divulgado por Diego Guedes).

SABOR DE MEL – Doce, Bolo e Chocolate / Viela São Manoel, 85 no Morro do Algodão / TEL./WHATSS 12 9 9145-
9773 (divulgado por Gleice da Silva).

LIFE – Trabalha com VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO / 
WHATSS 12 9 8119-7376 (divulgado por Suelene Nunes).

FOGO DE PALHA – MASSAS ARTESANAIS / Delivery de marmitex de Massas Artesanais / TEL./WHATSS (12) 
9 9261-0523 (divulgado por Surya Sabes Hidalgo e por Cauã Pizzinatto Chef).

CASA DE SALGADOS VIDA NOVA – Salgado frito, Pastel, Mini salgado e Refrigerante, entrega em seu endereço / 
WHATSS 12 9 9603-6052 (divulgado por Caroline Denilson Tenório).

MATA FOME LANCHES – TODO TIPO DE LANCHE / TEL. 3600-4336 WHATSS 12 9 9119-1420 (divulgado por 
Priscilla Mendes).

CLAYTÃO HAMBURGUERIA – PEÇA SEU LANCHE / WHATSS 12 9 9616-6034 OU LIGUE 3600-6228 (divulgado 
por Clayton Ramon).

MARMITEX GOURMET / GIORGI GOURMET – Mais de 20 opções de pratos - acompanham salada especial/ TEL. 
3882-4710 ou WHATSS 12 9 9672-7689 (divulgado por Erika Morais Febbo).

CHAVEIRO PORTO NOVO – ATENDIMENTO 24H / WHATSS 12 9 8143-3817 OU 12 9 9746-0702 (divulgado por 
William Melo).

MARMITEX DO JAPA – Entrega da Enseada ao Poiares / WHATSS 12 9 9713-3751 OU 12 9 8266-0578 (divulgado 
por Dani Maeda).

DANI BOLOS E SALGADOS – DISQUE ENCOMENDAS WHATSS 12 9 8278-6446 (divulgado por Danieli Cruz).

RESTAURANTE MARANATA – Ao lado do AME Caraguá - DELIVERY 3883-1840 / WHATSS 12 9 8202-5141 
(divulgado por Vilma e João Melão).

JU PYRA LANCHES – LANCHES, SALGADOS E PASTEIS / WHATASS 12 9 8812-7217 (divulgado por Ana Jupyra).

SONHOS, DOCES DA HELO – Sobremesas e ovos de páscoa / entrega grátis WHATSS 12 9 9719-0759 (divulgado 
por Tatiana Pereira da Silva).

HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO/ SITE: www.ligougelou.com.br / TEL. (12) 3887-5877/ WHATSSS (12) 
9 8160-5722 OU (12) 9 9708-9877 (divulgado por Daniela Ligou Gelou).
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Nós informando com responsabilidade, você não permitindo que o vírus entre em sua casa!

Ligue: (12) 98128-7496
fatima@noroestenews.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1007974-23.2019.8.26.0126
Classe: Assunto: Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Maria Fernanda Dominica Andrea Frederica Garcia Langlada 
Y Gomes e outros
Inventariado: Francisco Garcia Langlada
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1007974-23.2019.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo, Dr. PAULO GUILHERME DE FARIA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou conhecimento 
tiverem, terceiros interessados, eventuais herdeiros, que por este Juízo 
tramita uma ação de Inventário movida por Maria Alice Terezinha Josefa 
Ângela Quirina Garcia Gomes Langlada Trettel dos bens deixados por 
falecimento de Francisco Garcia Langlada. Encontrando-se em lugar in-
certo 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 primei-
ras 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 manifesta-
ção, 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 pub-
licado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Caraguatatuba, aos 28 de janeiro de 2020.
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VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553

PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628

Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado 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) 99660-
2700 com Flávio

PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723

PROCURO TRAB-
ALHO de faxineira em 
casa ou escritório / (12) 
99737-8723

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

VENDO CHACA-
RA Pegorelly / R$ 70 
mil / 4000mts² / plana / 
junto a nova rodovia/ 12 
981878636

Hercules Ricardo corre-

tor de imóveis/ regular-

ização/ desmembramen-

to/ mudança de nome/ 

IPTU sem sair de casa 

(12) 98187- 8636.

SEPARADA CARENTE, a 
Poliana está de volta, 27 
anos, morena jambo, estilo 
índia. Fogosa. Sem frescura. 

Aguardo vocês no meu 
contato. (12) 98289-3132
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


