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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Minha teoria da conspiração
Primeiro esclarecendo: Teoria da 

conspiração, também chamada de teoria 
conspiratória ou conspiracionismo, é uma 
hipótese explicativa ou especulativa que 
sugere que há duas ou mais pessoas ou até 
mesmo uma organização que têm “tramado” 
para causar ou acobertar, por meio de plane-
jamento secreto e de ação deliberada, uma 
situação ou evento tipicamente considerado 
ilegal ou prejudicial. 

Segundo esclarecendo: que confian-
ça e respeito se conquista, não se impõe.

Tendo dito isso, a pergunta: A manei-
ra que o Presidente tratou a pandemia piorou 
a situação do País no combate ao Covid-19? 

Minha resposta é sim, com toda a 
certeza. Foi com seus atos, postura, omis-
sões e desprezo pela vida, que contribuiu 
diretamente para a piora do quadro.

Vamos aos fatos : Palavras do Presi-
dente:

* Dez de Março – “A questão do Co-
rona Vírus não é tudo isso que a grande mí-
dia propaga. No meu entender está superdi-
mensionado o poder destruidor desse vírus.”

* Quinze de Março – “Com toda a 
certeza há um interesse econômico nisso 
para que se chegue a essa histeria.”

* 24 de Março – “Pelo meu histórico 
de atleta caso fosse contaminado pelo vírus 
não precisaria me preocupar,  nada sentiria 
e quando muito seria acometido de uma gri-
pezinha.”

* 26 de Março – “O Brasileiro tem 
que ser estudado, ele não pega nada, você vê 
o cara pulando no esgoto mergulhando e não 
pega nada.”

* 12 de Abril – “Parece que está indo 
embora essa questão do vírus.”

* 20 de Abril – “Eu não sou coveiro. 
E daí? Eu lamento. Eu sou Messias mas não 
faço milagre.”

Essas são apenas algumas frases de 
Bolsonaro, mas se fosse relatar todos os atos 
em que o presidente boicotou a saúde, tudo 
não caberia nessa página. Isso sem falar que 
ainda em plena pandemia, com mais de 67 
mil mortes, estamos sem um Ministro da 
Saúde. 

O combate a Pandemia que deveria 
ser comandado pelo representante maior da 
nação não aconteceu e o quadro só não está 
pior graças a pronta ação de governadores e 
prefeitos que rapidamente agiram.

Poderia ainda citar os inúmeros cri-
mes cometidos pelo presidente durante a 
Pandemia promovendo aglomerações, des-
respeitando pessoas ao não utilizar máscara 
e a incentivar atos antidemocráticos que fe-
rem frontalmente a lei de segurança nacio-
nal.

Agora mais uma vez, em total falta 

de respeito com a vida e com o povo brasi-
leiro, promove mais de dez vetos a lei apro-
vada pelo Congresso que estabelece o uso 
obrigatório de máscaras em vários lugares.

Vocês devem se lembram que o Pre-
sidente ao ter feito por três vezes testes labo-
ratoriais, disse que não foi contaminado e se 
recusou a mostrar os resultados de seus exa-
mes. Foi preciso uma ordem judicial para 
que os resultados fossem tornados públicos 
e mesmo assim os testes foram feitos com 
o nome de pseudônimos, o que deixa para 
mim uma pequena dose de desconfiança.

Pois bem, o tempo passou, seu apoio 
da população despencou e surge do nada um 
novo presidente. Parou de falar asneiras, 
parou de falar com a imprensa e por duas 
semanas, nos poucos momentos em que se 
manifestou foi comedido e claramente pas-
sou a refletir antes de se pronunciar.

Aí começa minha teoria da conspiração.
Acredito que tendo perdido o apoio 

dos militares foi pressionado e passou a ter 
um novo comportamento. Surge com um 
novo presidente que a própria mídia passou 
até mesmo, desconfiando a elogiá-lo.

Mas todos sabem que os militares são 
excelentes estrategistas e estão presentes até 
mesmo no destruído Ministério da Saúde. 

Essa semana, do nada, surge a notícia 
que Bolsonaro teria sido infectado pelo novo 
Corona Vírus. A notícia surge como especu-
lação no fim da tarde. Já a noite os noticiá-
rios dão conta que o Presidente foi fazer um 
novo teste e que o resultado sairia as doze 
horas do dia seguinte. 

Depois disso o Presidente vem a pú-
blico e diz ter sido contaminado e que já ha-
via durante a noite tomado a Cloroquina e 
que já apresentava melhoras. 

No mesmo dia falando a imprensa, 
ainda de forma comedida concede uma en-
trevista, mas nas entre linhas cutuca o STF 
por ter definido a Governadores e a Prefeitos 
as decisões a serem tomadas durante a pan-
demia. No mesmo dia ainda faz uma “Live”, 
mostrando que está tomando a Cloroquina.

Não dá para engolir. Em minha mo-
desta opinião, em que pese se for verdade, 
desejar que ele se recupere, mas não acre-
dito.

O que de fato acredito, é que essa seja 
mais uma árdua manobra, arquitetada por 
seu grupo composto basicamente por milita-
res, para tentar, a exemplo do que Trump faz 
nos Estados Unidos, reverter sua situação 
perante o povo, se colocando como coitado, 
vítima e ainda defender suas crenças médi-
cas que não são provadas pela medicina.

E como aprendi na faculdade é o ”Jus 
esperneandi”.

Covid-19: Três pacientes recebem alta do 
Hospital Regional, entre eles, mãe e filha

No dia 11 de junho, 
Helenice Félix dos Santos, 
63 anos, e a filha Fernan-
da, 38 anos, procuraram 
atendimento na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
Centro, pois não se sentiam 
bem.

Como as duas apre-
sentavam sintomas típicos 
da Covid-19, foram subme-
tidas ao exame de tomogra-
fia, onde foi constatada a 
imagem de “vidro fosco”, 
em 50% dos pulmões de 
ambas, característica típica 
dos infectados com o novo 
coronavírus.

“Estava com muita 
dor no corpo e um cansa-
ço muito grande há uma 
semana. Já minha filha es-
tava com vômito, diarreia e 
febre. Como em abril tive 
dengue, achei que podia ter 
pegado novamente a doen-
ça, mas era a Covid-19”, 
contou Helenice.

As duas foram inter-
nadas para tratamento na 
UPA Centro e, posterior-
mente, transferidas para a 
Casa de Saúde Stella Maris. 

No dia 14, foram removidas 
para o Hospital Regional do 
Litoral Norte.

“Fiquei no Hospital 
Regional até o dia 30, quan-
do tive alta. Sou diabética há 
40 anos e tive tuberculose 
há 10 anos, mas não precisei 
de intubação. Já minha filha 
ficou intubada do dia 14 ao 
dia 28. Ela teve alta nessa 
quinta-feira (2)”, contou.

Mãe e filha estão em 

casa e se recuperam das se-
quelas da doença. “Ainda 
sinto cansaço e minha filha 
ainda está bem fraca. Mas, 
aos poucos, voltaremos à 
vida normal”, afirmou.

Outro paciente que 
também teve alta no dia 30 
de junho do Hospital Re-
gional do Litoral Norte foi 
Armando Kali, 76 anos, in-
ternado desde o dia 19, com 
o novo coronavírus.
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Rio do Ouro ganha Unidade Básica 
de Saúde para realizar 1,4 mil atendimentos/mês

Uma antiga reivindicação da co-
munidade de Caraguatatuba foi contem-
plada nesta sexta-feira (3) com a inaugu-
ração da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Rio do Ouro.

Localizada na Avenida Timóteo do 
Rosário, 177, o novo espaço deve atender 
cerca de 9,2 mil pessoas e realizar uma 
média de 1,4 mil atendimentos/mês.

A unidade conta com três con-
sultórios médicos, dois consultórios gi-
necológicos, consultório odontológico, 
farmácia, sala de vacina, sala de coleta e 
procedimentos, sala de observação, sala 
de inalação, sala de curativos, sala de ex-
purgo e esterilização, setor administrati-
vo, almoxarifado, depósito de materiais, 
além de recepção climatizada, sala de 
espera, banheiros, fraldário e área para 
ambulância.

Seu funcionamento vai desafogar 
o atendimento realizado hoje na Unidade 
Básica de Saúde do Jaraguazinho.

Na entrega oficial, estiveram pre-
sentes na cerimônia, além do prefeito 
Aguilar Junior, o vice-prefeito Campos 
Junior, o secretário de Saúde, Amauri To-
ledo, o secretário de Obras Públicas, Le-
andro Borella, além dos vereadores João 
De Paula, Vandinho, Flávio Nishiyama, 

Tato Aguilar e Vilma Teixeira.

Homenagem
A UBS homenageou o ex-vereador 

Jorge Jacinto de Oliveira, mineiro de Le-
opoldina (MG) que se mudou para Cara-
guatatuba ainda jovem com 14 anos com 
seu irmão mais velho José. Trabalhou 
como entregador de pães e logo aprendeu 
o oficio de padeiro, profissão que exerceu 
com muito orgulho.

Aos 23 anos conheceu e casou-se 
com sua esposa Julia Francisca dos Reis 
Oliveira com quem teve seus cinco filhos, 
Juliana, Jaqueline, Thais, Jorge Luiz e 
Thierry.

Foi proprietário de um trailer quan-
do as praias da cidade ainda nem tinham 
quiosques. Logo vendeu sua casa no bair-
ro Gaivotas para construir o seu sonhado 
‘Quiosque Sereia’, onde realizava campe-
onatos de futebol, sua outra grande paixão.

Nesse período mudou-se para o 
bairro Rio do Ouro, onde fincou raízes 
sendo proprietário de alguns comércios 
como bares e padarias. Como morador, viu 
os problemas que a comunidade enfrenta-
va e abraçou todas as causas, tornando-se 
um líder comunitário.

Foi presidente da associação de 
bairro, fundou o time de 
futebol Rio do Ouro, pro-
moveu, juntamente com 
sua esposa e outras lide-
ranças, diversos even-
tos para arrecadação de 
fundos em prol dos mo-
radores, além de realizar 
campeonatos esportivos 
e desfiles visando incen-
tivar os jovens a não se 
renderem às drogas.

Em 1996 foi eleito 

o primeiro vereador do bairro, conseguin-
do concretizar alguns dos seus pedidos. 
Lutou para que o muro de arrimo fosse 
construído, acabando com as enchentes 
que eram recorrentes no bairro, reivindi-
cou e conseguiu que as ruas do bairro fos-
sem melhoradas, por meio do calçamento 
e com isso o transporte público pôde se 
estender até o horto florestal.

Ele também exigiu a mudança do 
nome da Ilha do Sol, antes chamada de 
Ilha do Terror. Batalhou para que o bairro 
tivesse escola pública, creche e UBS que 
era seu sonho e hoje recebe seu nome.

Jorge Jacinto faleceu em 26 de de-
zembro de 2015 deixando viúva, filhos, 
netos e um extenso trabalho como par-
lamentar e cidadão, além de deixar uma 
legião de amigos, já que foi um político 
muito prestativo e cidadão exemplar.

A inspetora de alunos e uma das 
filhas do homenageado, Juliana Reis de 
Oliveira Santos, falou da emoção da fa-
mília. “Um sonho, uma alegria. Meu pai 
lutou muito pelo bairro e a família achava 
que receberia uma homenagem de nome 
de rua, mas meu pai terá o nome dessa 
linda UBS”.

Emocionada, outra filha do home-
nageado, Thais Daiana dos Reis Oliveira 
Gonzales, falou que essa era uma luta de 
seu pai. “De onde estiver, seu sonho foi 
concretizado e ele eternizado nesta obra”.

“Esse é um grande legado para a 
população do Rio do Ouro, descentra-
lizando os serviços da Saúde. Antes os 
pacientes tinham que ir para o Jaragua-
zinho. Teremos neste bairro os agentes 
comunitários de saúde, médicos, enfer-
meiros, dentista. Parabéns a comunidade 
e parabéns ao prefeito Aguilar Junior”, 
destaca o secretário de Saúde, Amauri 
Toledo.

Já o prefeito Aguilar Junior des-
tacou a importância da descentralização 
dos serviços de Saúde. “Esta será a quarta 
Unidade Básica de Saúde construída na 
atual gestão. Já foram entregues as Uni-
dades do Perequê-Mirim, Sumaré e Jetu-
ba. E ainda em construção está a UBS do 
Balneário Golfinhos e temos a proposta 
da UBS Gaivotas. Investir em saúde é 
salvar vidas e isso mostra a importância 
neste momento de pandemia, como fize-
mos abrindo a UPA Norte e inaugurando 
a UPA Sul. Já pararam para pensar se não 
tivéssemos investido nas duas UPAs nes-
se período de pandemia? Isso é enfrentar, 
investir na Saúde. E agora entregamos 
a UBS do Rio do Ouro, que ficou linda, 
adequada e foi muito elogiada pelos fun-
cionários”.

 Por fim, ele agradeceu a família 
por ter dado a oportunidade de homena-
gear o ex-vereador Jorge Jacinto. “Seu 
Jorge lutou muito pelo bairro e a UBS era 
um sonho”.
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Equipe da Secretaria de Saúde se 
reúne com representantes religiosos para 

alinhar a prevenção contra a Covid-19
A equipe da Secre-

taria de Saúde de Ilhabela, 
através da Atenção Pri-
mária à Saúde e o Núcleo 
de Educação em Saúde, 
esteve em reunião com os 
líderes religiosos na sexta-
-feira, 3, para delinear as 
ações de promoção à saúde 
e prevenção da doença Co-
vid-19.

No encontro esta-
vam presentes 19 repre-
sentantes das igrejas Cató-
lica, Evangélica, Espírita e 
Afro-brasileira no municí-
pio, e que são instituições 
compostas por narrativas 
históricas, símbolos e tradi-
ções que se destinam a dar 
sentido à vida, a explicar 
sua origem e a do universo.

A Portaria Nº 003, 
de 22 de junho de 2020, 
foi apresentada e discutida 
que em seus artigos eviden-
ciam:

Artigo 3º – A par-
tir do dia 26/06/2020, fica 
permitida a celebração de 
missas e cultos religiosos, 
com a presença dos fiéis, 
conforme as seguintes 
orientações:

Os bancos e assen-
tos deverão ser ocupados 
por no máximo 02 (duas) 
pessoas, exceto quando fo-
rem da mesma família;

Os bancos e assentos 
deverão ser intercalados, 
sendo que os fiéis deverão 
ocupar lugares previstos e 
demarcados, obedecendo o 
distanciamento mínimo de 
1,5 m;

Todos deverão man-
ter as regras de distancia-
mento e higiene impostas, 
no que couber, pelo Decreto 
Municipal nº 8.116/2020.

Artigo 4º – Reco-
menda-se, quando possí-
vel, a ampliação de ho-
rários para celebração de 

missas e cultos;

Artigo 5º – Ao tér-
mino das celebrações os 
fiéis deverão evitar aglo-
merações do lado externo 
dos templos, dirigindo-se 
imediatamente para suas 
residências;

Artigo 6º – É obri-
gatório o uso de máscaras 
durante as celebrações.

“Essas conduções, 
das parcerias institucionais, 
têm nos ajudado a prevenir 
a disseminação e propaga-
ção do coronavírus nesses 
tempos de pandemia”, co-
mentou o secretário de saú-
de Gustavo Barboni.

O papel da religião 
na promoção da saúde e 
reabilitação de pessoas 
evidencia uma pluralida-
de de temas e abordagens. 
Também a visão do papel 
da religião não é comum/ 
e sim, múltipla e diversa. 
Em relação à promoção da 
saúde destacam-se alguns 
aspectos que a prática re-
ligiosa pode contribuir: a 
melhora da saúde física e 
da saúde mental de pessoas 
e o aumento da qualidade 
de vida e do bem-estar co-

munitário.

Segundo a pedagoga 
do Núcleo de Educação em 
Saúde, Lillian Dias, “Mui-
tas igrejas vêm desempe-
nhando ações de prevenção 
e de reabilitação, por meio 
de atividades de caráter so-
cial, educativo, profissio-
nalizante, de inclusão no 
mercado de trabalho. ”

A recuperação da 
saúde, em especial da saú-
de mental, é um ponto de 
extrema relevância que dão 
ênfase ao fator protetivo da 
religião, esse papel da re-
ligião é considerado como 
de apoio eficaz na vivência 
de situações adversas, de 
interferência positiva no 
ambiente e de colaboração 
às pessoas.

Para o coordenador 
da Atenção Básica, Anto-
nio Galante, “A parceria da 
Saúde e Religião está rela-
cionada com efeitos benéfi-
cos para pessoas que estão 
em recuperação de doenças 
físicas e mentais, e a im-
portância da religião tem 
sua relevância no suporte 
de promoção emocional, 
instrumental e informativo 
para a saúde”.

Encontrado corpo de 
jovem desaparecida em 

São Sebastião
 O corpo da jovem 
Júlia Rosenberg, que estava 
desaparecida desde domingo 
(05), e que passava o perío-
do de quarentena na casa de 
familiares foi encontrado na 
manhã desta segunda-feira 
(06), em uma trilha entre as 
praias Paúba e Maresias.
 O Corpo de Bom-
beiros deu início às buscas 
no domingo e na manhã de 
segunda encontrou o corpo 
da estudante de 21 anos, que 
segundo a Polícia Civil, esta-
va parcialmente coberto por 
folhas e terra. A Polícia Civil 
irá investigar.

PM prende homem por 
agressão a companheira 

em Caraguatatuba
 A Polícia Militar foi 
acionada na noite do último 
domingo (05/07), através de 
denúncia anônima, a compa-
recer ao Bairro Massaguaçu, 
a fim de atender a uma ocor-
rência de violência domésti-
ca.
 Chegando ao local, 
a vítima mostrou aos policiais 
vários hematomas pelo corpo, 
que segundo ela seriam o re-
sultado das agressões sofridas 
pelo marido, que se encontra-
va também na casa, e acabou 
preso. 
 
Polícia Civil de Ubatuba 

prende dupla 
especializada em furtos

 A Polícia Civil 
prendeu um homem e uma 
mulher, ambos com 23 anos, 
integrantes de uma quadrilha 
especializada em furtos a es-
tabelecimentos comerciais, 

especialmente supermerca-
dos. A dupla foi detida na últi-
ma quinta-feira (02), em Uba-
tuba, logo após cometer mais 
um crime.
 Uma equipe da De-
legacia Sede da cidade já in-
vestigava o grupo, após parte 
deles subtraírem produtos de 
um supermercado localizado 
na avenida Professor Tomás 
Galhardo, no centro da cida-
de, no último dia 18 - ação 
que foi totalmente gravada 
por câmeras de segurança.
 Na semana passada, 
no entanto, a quadrilha retor-
nou ao mesmo estabelecimen-
to comercial e praticou o deli-
to novamente, contudo foram 
reconhecidos por um dos se-
guranças que, imediatamente, 
acionou os agentes.
 Os policiais civis 
conseguiram deter o casal 
logo após o crime. Eles esta-
vam fugindo em uma cami-
nhonete contendo diversos 
produtos furtados do super-
mercado que, somados, totali-
zaram R$ 1,5 mil. Além disso, 
dentro do veículo foram loca-
lizadas peças de roupas, pro-
vavelmente furtadas de outra 
loja. Toda a mercadoria foi re-
colhida para ser devolvida aos 
proprietários e a caminhonete 
apreendida.
 A dupla foi presa em 
flagrante e autuada por furto 
qualificado. O homem tam-
bém foi indiciado por dirigir 
sem permissão ou habilitação, 
já que seu documento se en-
contrava vencido.

PM prende homem por 
tráfico de drogas em 

São Sebastião 
 Na madrugada deste 
domingo (05), uma equipe do 

20º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior, durante patru-
lhamento pelo bairro Morro 
do Abrigo em são Sebastião, 
avistou um indivíduo em ati-
tude suspeita, culminando em 
sua abordagem. Em busca 
pessoal foi localizado no bol-
so da bermuda, 06 porções de 
crack e R$ 50,00 (cinquenta 
reais) em dinheiro trocado, 
durante a entrevista o indiví-
duo retirou da boca mais 08 
porções de crack, questiona-
do confessou estar realizando 
o tráfico de drogas no local e 
indicou um matagal próximo 
onde estaria o restante das 
drogas. 
 Ao averiguar o local 
a equipe localizou uma sacola 
contendo mais 107 porções de 
crack e 14 porções de cocaí-
na. Diante dos fatos foi dada 
voz de prisão em flagrante ao 
indivíduo e recolhido à cadeia 
pública.

PM prende homem que 
tentava realizar furtar em 

São Sebastião 
 Na madrugada desta 
quarta-feira (01), uma equi-
pe da Polícia Militar do 20º 
Batalhão de Polícia Militar 
do Interior, foi acionada para 
atender uma ocorrência de 
furto no Centro de São Se-
bastião. Chegando ao local 
os policiais encontraram um 
indivíduo tentando entrar em 
um estabelecimento comer-
cial pelo telhado. 
 Foi feita a verbali-
zação com o indivíduo que 
decidiu se entregar sem re-
sistência. Diante dos fatos o 
indivíduo foi conduzido à ca-
deia pública da cidade, onde 
foram tomadas as medidas 
cabíveis.
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Regularização Fundiária: moradores do Balneário 
Maria Helena recebem título de propriedade

O loteamento Balneário Maria 
Helena, localizado no bairro Perequê-
-Mirim foi feito por Maria Helena e 
José Raimundo Gonçalves, em 1975. 

As vendas constavam em an-
tigos livros de registro e não houve a 
devida abertura de matrícula lote por 
lote, no cartório de registro de imóveis.

Para regularizar a situação, os 
loteadores deveriam refazer todo o 
procedimento de venda, o que não foi 
feito devido ao alto custo.

Assim, nesses 45 anos, a área so-
freu invasões, grilagens e demarcações 
errôneas, até 2017, quando o prefeito 
Aguilar Junior instituiu o Programa de 
Regularização Fundiária, por meio da 
Secretaria de Habitação, no município.

Nessa quinta-feira (2), Aguilar 
Junior iniciou a entrega de 604 títulos 
de propriedade, devidamente registra-
dos no Cartório de Registro de Imó-

veis, aos moradores do loteamento 
Balneário Maria Helena I e II.

Dona Maria Vilani Ferreira, 59 
anos, não acreditou quando o prefeito 
bateu na porta de sua casa, na tarde 
de quinta-feira, para entregar pesso-
almente o documento. “Comprei esse 
terreno há 30 anos e há 28 anos cons-
truí e moro aqui. Agora o sonho de ter 
o registro do imóvel, certinho, foi re-
alizado. Sou proprietária de fato e de 
direito”, declarou.

História curiosa contou o apo-
sentado Alírio da Silva, 52 anos. Ele 
comprou o terreno no local, quando a 
moeda brasileira era o Cruzado Novo e 
comemorou receber das mãos do pre-
feito o documento de propriedade.

“Peguei meu 13º, vendi minha 
bicicleta, peguei 500 Cruzados Novos 
emprestado e comprei o terreno. Há 
18 anos comecei a construir minha casa 
e fiz os trâmites burocráticos para liberar a 

obra. Agora tive a satisfação de receber do 
prefeito o registro de propriedade do meu 
imóvel. Hoje realmente é um dia de muita 
alegria para mim e minha família”, afirmou.

Para Aguilar Junior, o Programa 
de Regularização Fundiária é um dos 

compromissos do Plano de Governo mais 
importantes. “É uma grande satisfação proporcio-
nar aos moradores de áreas irregulares seguran-
ça jurídica, acesso a serviço de água e luz, entre 
outros benefícios. Nossa equipe está trabalhando 
com muito emprenho para levar esse programa ao 
maior número de munícipes”, disse.

PAT de Caraguatatuba abre a semana 
com 31 oportunidades de emprego

O Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Caraguatatuba 
iniciou a segunda-feira 
(6/7) com 31 vagas de 
emprego para diferentes 
formações e segmentos. 
As oportunidades ficam 
disponíveis até atingir 
um limite de encami-
nhamentos ou até serem 
preenchidas pelo em-
pregador.

Com exigência de 
formação em nível su-
perior, estão disponíveis 
as funções de Analista 
de Rota; Assistente Fi-
nanceiro; Contador; En-
fermeiro do Trabalho; 
Farmacêutico, Fisiote-
rapeuta, Fonoaudiólo-

go e Técnico de Auto-
mação Mecatrônica ou 
Eletrônica.

Há também vagas 
para auxiliar de dentis-
ta; auxiliar de limpeza 
PcD; auxiliar de limpe-
za hospitalar; auxiliar de 
saúde bucal; cozinheira; 
empregada doméstica; 
instrutor de bombeiro 
civil, credenciado no 
CBM, NR 33 e NR 35; 
instrutor de curso livre 

na área de segurança pa-
trimonial e supervisão; 
mecânico de automó-
veis; serralheiro; super-
visor de higienização; 
técnico de enfermagem 
e vendedor, com vagas 
para PcD.

Os currículos per-
tinentes às vagas devem 
ser encaminhados para 
o email: vagaspatcara-
gua@gmail.com. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3882-5211.

Caraguá aumenta em 600% 
reaproveitamento de materiais durante 

os três últimos anos
A Prefeitura de Cara-

guatatuba adotou desde 2017 
uma nova visão ambiental, 
com uma preocupação mais 
efetiva nas ações da Secre-
taria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca. Um dos 
projetos que mais teve evolu-
ção foi o Programa da Coleta 
Seletiva.

Em três anos, o servi-
ço que antes era feito pelas 
cooperativas, com caminhões 
cedidos pela Prefeitura, pas-
sou a ter uma empresa con-
tratada para o recolhimento 
dos materiais porta a porta, 
visitando todos os bairros da 
cidade, de segunda a sexta-
-feira, durante oito horas por 
dia.

Neste período, outra 
evolução foi o crescimento 
do território de abrangência 
da Coleta, passando de 16% 

a 90%. Atualmente 1.550 lo-
gradouros são atendidos pelo 
serviço, em todas as regiões 
do município.

A conscientização 
ambiental da população tam-
bém cresceu. Antes menos de 
1% dos munícipes aderiam 
ao serviço. Atualmente mais 
de 6% da população de Cara-
guatatuba realiza a separação 
dos materiais, passando de 
20 toneladas a 120 toneladas 
de reaproveitamento por mês 
às cooperativas. Neste perí-
odo a renda dos cooperados 
também aumentou em 76%, 

às 20 famílias que sobrevi-
vem deste trabalho.
 
 Com a prática do 
descarte correto, a Coleta 
Seletiva, além de diminuir 
novos tipos de surtos e con-
tágios, como a dengue, que 
evita possíveis focos, tam-
bém colabora com as duas 
cooperativas de reciclagem 
da cidade.

 A programação 
completa da Coleta Seletiva 
pode ser acessada no link : 
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/coletaseleti-
va/.



Noroeste News  - 06 - 08 de julho de 2020



 Noroeste
New

s
09/07/2020

Happening 
News

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br

MTB 0066202

-06-

O Rotary Clube Caraguatatuba Poiares 
realizou a transmissão de Posse de 
Diretoria, através da internet pela 

plataforma Zoom. Quem prestigiou a  
cerimônia pôde ver momentos de muita 

emoção da Presidente Ca. Tatiane Lucio e 
da Diretoria ano Rotário 2020-2021.  

A Presidente 2019-2020, Ca. Alessandra 
Ferreira Antunes, agradeceu aos 

companheiros o sucesso da sua gestão.  
Parabéns Alessandra pelo trabalho em 

sua gestão e sucesso a Tatiane 
nessa nova caminhada.
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Prefeitura de Ubatuba realiza visita técnica 

para entrega de Hospital de Campanha
O prefeito de Uba-

tuba, Délcio Sato (PSD), 
participou na noite desta 
sexta-feira, 3, de uma visita 
técnica à estrutura do Hos-
pital de Campanha instalado 
no Centro de Convenções 
do município, no Itaguá. Ele 
foi acompanhado de demais 
membros do Comitê de Crise 
da Covid-19, de representan-
tes da Santa Casa de Ubatuba, 
vereadores e integrantes da 
equipe de profissionais que 
atuarão no espaço.

Além de enfermarias 
para o tratamento de pa-
cientes diagnosticados com 
Covid-19, o Centro de Con-
venções foi adaptado para ter 
área de recepção e controle 
de acesso, laboratório, far-
mácia, refeitório e banheiros 
com chuveiros para os pro-
fissionais. Uma ambulância 
UTI também ficará à disposi-
ção 24 horas por dia.

O hospital é adminis-
trado pelo Instituto de Apoio 
a Políticas Públicas (IAPP), 
responsável pela adaptação 
do espaço e por sua gestão, in-
cluindo equipamentos, insu-
mos e contratação de profis-
sionais, por meio do processo 
administrativo 5175/2020 e 
contrato 33/2020. O valor 
global do contrato para o pe-
ríodo de quatro meses é de R$ 
3.195.304,29, sendo R$ 2 mi-
lhões provenientes de emen-
da parlamentar do deputado 
Federal Altair Moraes, R$ 
600 mil de verba estadual e 
R$ 595.304,29 liberados pelo 
Ministério da Saúde.  A do-
cumentação específica pode 
ser encontrada no Portal da 
Transparência: https://trans-

parencia.ubatuba.sp.gov.br/
licitacao/modalidades.php .

A estrutura montada 
segue todas as orientações 

preconizadas pelo Ministé-
rio da Saúde, pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O hospital 
de campanha não será porta 
aberta, ele receberá pacien-
tes referenciados pela Santa 
Casa. A equipe multidiscipli-
nar é formada por enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
coordenação de enfermagem, 
médicos, fisioterapeuta, as-
sistente social, higiene e 
limpeza, nutricionista, farma-
cêutica e auxiliar de farmá-
cia, controladores de acesso, 
equipe de apoio administrati-
vo e de manutenção.

Para ser internado 
no hospital de campanha, o 
paciente passará por atendi-
mento médico primeiro na 
Santa Casa, onde serão feitos 
os exames necessários, inclu-
sive a coleta para realização 
do teste PCR para Covid-19, 
enviado ao Instituto Adolfo 
Lutz. Somente se houver in-
dicação clínica e médica o 
paciente será transferido para 
o hospital de campanha.

Serão 38 leitos de mé-
dia e baixa complexidade e 
dois leitos de UTI para estabi-
lização de pacientes que tive-
rem piora de quadro e neces-
sitarem de transferência para 
a UTI da Santa Casa ou de 
outros municípios. O contrá-
rio também pode acontecer: 
pacientes na UTI da Santa 
Casa com melhora de quadro 
poderão ser transferidos para 
o Hospital de Campanha.

“Há pouco mais de 
três meses tomamos as pri-
meiras medidas de combate 
ao Coronavírus em nossa ci-
dade estabelecendo a quaren-
tena, o fechamento das ativi-
dades comerciais e criamos 
o Comitê de Crise, formado 
basicamente por especialis-
tas da Saúde para que à luz 
da ciência nos dar o caminho 
correto para salvar vidas em 
nossa cidade. Estabelecemos 
blitz sanitárias, fechamos as 
praias e decretamos o uso 
obrigatório de máscaras. 
Preparamos a Santa Casa de 
Ubatuba com setor da Ala 
COVID-19 e conquistamos a 
habilitação para 10 leitos tem-
porários de UTI. Conquista-
mos o Hospital de Campanha 
que está montado no Centro 
de Convenções, para atuação 
em total sintonia com a San-
ta Casa”, explica o prefeito 
Sato. “Infelizmente a batalha 
prossegue, pois ainda não 
há vacina e precisamos nos 
manter atentos. Foram muitas 
ações diárias e tomadas de 
decisões para evitar o contá-
gio e a proliferação do vírus 
em nossa cidade. As orienta-
ções são sempre as mesmas: 
fique em casa e só saia se for 
preciso e vá de máscara, além 
de todas as recomendações de 
higienização”, finaliza.

Ubatuba realiza treinamento de equipe de 
hospital de campanha contra a Covid-19

A Prefeitura de Uba-
tuba está finalizando os 
detalhes para a entrega do 
hospital de campanha para o 
tratamento de pacientes sus-
peitos ou confirmados para 
Covid-19, que funcionará 
no Centro de Convenções 
do município. A estrutu-
ra montada segue todas as 
orientações preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, 
pela Fundação Osvaldo 
Cruz (Fiocruz) e pela Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS).

Nesta quinta-feira, 2, 
começaram os treinamentos 
da equipe que atuará no hos-
pital. São cerca de 60 profis-
sionais, entre enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, 
farmacêuticos, fisioterapeu-
tas, médicos intensivistas, 
equipe de higienização, au-
xiliares de farmácia, além 
de controladores de acesso 
e equipe administrativa, 
como técnicos de infor-
mática e recepcionista. As 
capacitações são feitas em 
turmas pequenas para evitar 
aglomeração.

O hospital de cam-
panha somente receberá 
pacientes referenciados pela 
Santa Casa, ele não será 
porta aberta. “Vamos ter 
38 leitos de média e baixa 
complexidade e dois leitos 
de UTI para receber os pa-
cientes de média complexi-
dade da Santa Casa e manter 
somente os pacientes graves 
na Santa Casa”, explica o 
prefeito de Ubatuba, Délcio 
Sato (PSD).

Para ser atendido no 

hospital de campanha, o 
paciente passará por aten-
dimento médico na Santa 
Casa, onde serão feitos os 
exames necessários, inclu-
sive a coleta para realiza-
ção do teste PCR para Co-
vid-19, enviado ao Instituto 
Adolfo Lutz, e só depois de 
indicação clínica e médica 
ele será transferido para o 
hospital de campanha.

O contrário também 
pode acontecer, conta Oli-
via Samersla, do departa-
mento de Especialidades 
da secretaria de Saúde de 
Ubatuba: “Se um paciente 
no hospital de campanha de 
repente apresentar uma pio-
ra clínica, os leitos de UTI 
disponíveis serão utilizados 
para fazer uma reversão do 
quadro dele e, se for preci-
so, até entubar. De lá, esse 
paciente será transferido 
imediatamente para a Santa 
Casa ou para outra UTI da 
região”.

“Teremos também 
um serviço de ambulância 
de suporte básico e avança-
do para caso necessitemos 
transportar um paciente que 
vai ficar no hospital de cam-
panha”, acrescenta Samers-
la.

Equipe especializada

Todos os profissio-
nais de saúde que atenderão 
no hospital têm experiência 
com doenças infectocon-
tagiosas. O treinamento é 
ministrado em parte pela 
empresa contratante e tam-
bém por profissionais da 
secretaria de Saúde, todos 
com especialização.

A capacitação atende 
aos protocolos do Minis-
tério da Saúde, Fiocruz e 
OMS e vai de quinta-feira 
a domingo. Serão aborda-
dos diversos aspectos como 
higienização, cuidados com 
material biológico e mate-
rial infectante, além de ma-
nejo de pacientes com doen-
ça infectocontagiosa.

A equipe da Vigi-
lância em Saúde continuará 
a realizar seu trabalho de 
captação de casos suspei-
tos na Santa Casa. Além 
disso, a Vigilância também 
integra uma equipe da se-
cretaria municipal de Saúde 
que irá acompanhar o fun-
cionamento do hospital de 
campanha, a evolução dos 
casos e as altas, entre outros 
aspectos.
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São Sebastião ganha nova creche e
 amplia atendimento para mais 80 

crianças em Juquehy
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio das Se-
cretarias de Obras (SEO) e 
de Educação (SEDUC), tra-
balha na reforma e adequa-
ção de um imóvel para a ins-
talação de mais uma creche 
em Juquehy, na Costa Sul do 
município.

A unidade recebeu 
cerca de R$ 142 mil em in-
vestimento e vai oferecer 80 
novas vagas, ampliando a ca-
pacidade de atendimento da 
rede municipal de ensino na 
região.

O espaço educacio-
nal, voltado para atender 
crianças de 0 a 3 anos, conta 
com cinco salas, sendo duas 
de berçário e outras três para 
maternal. Além disso, há um 
cantinho de amamentação, 
iniciativa que está sendo im-

plantada em todas as creches 
do município.

A unidade foi estru-
turada para ter também uma 
cozinha, cantinhos temáti-
cos, refeitório e parque in-
fantil.

O novo mobiliário 
é composto por armários, 
cadeiras, mesas, bancos, be-
bês-conforto, carrinhos para 

transporte de livros, mapote-
ca e móveis para o refeitório.

O prédio, com previ-
são de entrega até agosto, vai 
proporcionar maior conforto 
às crianças, professores e 
cuidadores.É a Prefeitura de 
São Sebastião investindo em 
melhor qualidade de trabalho 
e educação ao seus cidadãos.

São Sebastião investe em novas máquinas 
para intensificar serviços de infraestrutura

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos (SESEP) adquiriu 12 
novos maquinários para 
trabalhos de zeladoria, 
manutenção e limpeza, 
com intuito de melhorar a 
qualidade da prestação de 
serviços públicos por todo 

o município.
São oito retroesca-

vadeiras, uma máquina 
patrol, um rolo compactor 
e duas escavadeiras PC 
esteira. As novas máqui-
nas tiveram investimento 
de R$ 3,160 milhões e se-
rão utilizadas brevemente 
em ruas, vielas, praças, e 

demais espaços públicos 
municipais para aperfei-
çoar a infraestrutura se-
bastianense.

Prefeitura organiza terceira remessa 
dos kits de alimentação e caderno 

pedagógico para mais de 15 mil alunos 
da rede municipal

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria da Educação (SE-
DUC), iniciou, nesta segun-
da-feira (06), a distribuição 
da terceira remessa do kit 
de alimentação e do mate-
rial pedagógico de apoio aos 
mais de 15 mil alunos da 
rede municipal de Ensino.

Como na remessa 
anterior, cada unidade es-
colar organizou seu próprio 
cronograma de forma que 
os pais e responsáveis dos 
alunos possam retirar os kits 
e os cadernos pedagógicos 
diretamente nas escolas, em 
horário e data a serem co-
municados pelos funcioná-
rios por whatsapp, telefone 
ou Facebook.

É recomendado pelos 
organizadores que apenas 
um dos responsáveis pelo 
aluno compareça à escola 
usando máscara – devido às 
orientações de combate ao 
coronavírus – e portando um 
documento de identificação.

Caso não seja pos-

sível se apresentar na data 
e horário determinados, o 
responsável deve entrar em 
contato com a administração 
da escola a qual o aluno per-
tence para realizar um novo 
agendamento.

Vale ressaltar que o 
método de entrega e preven-
ção segue o mesmo padrão 
das outras remessas de kits 
alimentação e material peda-
gógico já realizadas, como a 
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 de objetos compartilhados.
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Pensamento da Semana:

      08 de julho de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Bolsonaro pegou o 
Corona Virus ou o 

Corona Virus
pegou Bolsonaro?”

 Terá chances de aprender coisas novas com 
os familiares que não vê há muito tempo. Aprender com a 
experiência alheia é a melhor forma de evitar erros no futuro. 
Sua sensibilidade estará à flor da pele. Nº da Sorte 65.

 Prepare-se para enfrentar algumas dificulda-
des – terá importantes decisões para tomar. Em casa, não 
deixe as responsabilidades com os mais jovens em segundo 
plano. Nº da Sorte 07.

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

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Aproveite esta semana para sair e participar 
de eventos nos quais possa divulgar seus talentos. Em 
seu lar, participe ativamente da vida do pessoal para obter 
o reconhecimento que deseja. Nº da Sorte 08.

 O clima é de tensão em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Como você tem uma percepção 
clara dos problemas, tente fugir de encrencas. Com a pessoa 
amada, um clima de compreensão. Nº da Sorte 07.

 O relacionamento afetivo passará por uma 
fase de desentendimentos, atenção! É hora de esquecer 
as mágoas do passado e seguir em frente. Mantenha as 
dívidas na ponta do lápis. Nº da Sorte 02.

 É hora de investir nos seus projetos mais 
ousados. Não dê ouvidos, porém, às fofocas e encare os 
obstáculos do dia a dia com toda sua coragem. Mas, cuidado 
para não meter os pés pelas mãos. Nº da Sorte 51.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Terá prazer e alegria com familiares e amigos. 
Deixe a imaginação tomar conta de sua relação a dois. Aceite 
novos desafios e busque resultados melhores.  Nº da Sorte 
33.

 Mantenha o controle sobre as suas finanças 
pessoais. O sucesso profissional estará em suas mãos. 
Atitudes firmes e corretas dão segurança às pessoas com 
as quais se relaciona. Nº da Sorte 21.

 Curta a paixão sem se envolver em preconcei-
tos. Terá criatividade para se dar bem em tudo o que resolver 
fazer, mas pode se aborrecer com um atraso em viagens. 
Cuidado com brigas ou discussões. Nº da Sorte 09.

 Dedique esta semana para cuidar de sua casa. 
Aproxime-se dos familiares que não vê com frequência. 
Observe e aprenda com a espontaneidade das pessoas ao 
seu redor. No amor ótimo momento a dois. Nº da Sorte 46.

 O clima de amor estará no ar e você terá 
sucesso na paquera. Curta os programas com a família, já 
que sua criatividade e seu encanto vão estar em alta. Nº 
da Sorte 30.

 Fique de olho: há importantes mudanças à 
vista e você terá papel importante a desempenhar. Ajude 
os demais a superar os obstáculos. O clima é de paixão no 
setor afetivo. Nº da Sorte 61.
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Aluga-se 1 apartamentos  de um 
dormitório no bairro  Pontal  Santa Marina  próximo 
a pista. Sala   conjugada, uma suíte e banheiro com 

instalações para máquina de lavar.  Possue uma 
vaga de garagem com  controle remoto, antena 

coletiva para  TV digital, porteiro 
eletrônico e  Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 

com proprietário

Vendo terreno 
1.000m² murado e 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 EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723
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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: 1006144-90.2017.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Promessa de Compra e 
Venda
Requerente: Eric Leonardo Inoue
Requerido: Plana Novo Horizonte Assessoria e outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006144-
90.2017.8.26.0126
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 à Requerida PLANA NOVO HORIZONTE ASSESSORIA, 
CNPJ 38.804.530/0001-65, que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Comum Cível por parte de Eric Leonardo Inoue, alegando em sín-
tese, a rescisão contratual sob o argumento de ter sido vítima de golpe 
imputado a parte ré a qual vendera imóvel que supostamente não lhe 
pertencia. O autor narra que, em 07/08/2012, adquiriu da empresa Plana 
Novo Horizonte Assessoria o imóvel denominado Lote 57 da Quadra B da 
Gleba I do Loteamento Balneário Golfinho, nesta cidade, matriculado sob 
o nº 56.366 do Cartório do Registro de Imóveis e inscrito na Prefeitura 
Municipal sob o nº 09.062.045. Contudo, teve ciência junto a Prefeitura 
Municipal que o imóvel está em nome de terceiro, assim como junto à 
matrícula. Afirma ainda que a cessão anterior não fora quitada e que 
atualmente recebe insistentes ligações telefônicas de pessoas que se in-
titulam os reais proprietários do imóvel. Requer a tutela de urgência para 
que seja mantido na posse do imóvel, ainda a declaração da rescisão 
contratual e a devolução do valor pago pelo imóvel, nos termos do pedido 
inicial dos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a ré 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 25 
de junho de 2020.
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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

TRAVESSÃO SÓ 
R$90mil/ 2 dorm /sla /
coz /wc /gar/ Ocasião/ 
98187 8636
 
SALÃO CML 
TRAVESSÃO / 
salão + residência fun-
dos / na praça/ esc. def./ 
R$160mil /98187 8636

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

ALUGO NO GAIVOTAS 
/ UM QT / BANH/ SAL/ 
COZ/ AS / 01 VAGA /R$ 
850,00  / 99620-2122

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ 98230-0553

PEREQUE 1/2 LOTE 
R$28MIL/ 125MTS2 MU-
RADO OTIMO LOCAL 
OCASIÃO 981878636

ALUGA Casa no B. 
Alto 1D., Sl. e cozinha/ 1 
vaga / R$ 700,00 / Fone: 
3887-9306 / 98209-8467

ALUGA Casa no B. 
Alto 2D., Sl. e coz., 1 vaga 
/ R$ 850,00/ Fone: 3887-
9306 / 98209-8467

ALUGA-SE CASA 
Travessão/ 1D., Sl.e coz., 
1 vaga / R$700,00/ Fone: 
3887-9306 / 98209-8467

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


