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Em breve teremos uma nova colunis-
ta em nosso jornal falando sobre saúde. 

Conceituada profissional, tem atuado 
em vários governos e é funcionária efetiva 
de nosso município, já tendo inclusive ocu-
pado o cargo de Secretária de Saúde. Para 
não me estender registro aqui seu currículo.

Luciana Fadel Locatelli Lobato, Lu-
ciana Fadel, nascida em Conchal interior de 
São Paulo, tem 43 anos, casada, mãe, en-
fermeira e servidora pública desde 2000 na 
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, com 
pós graduação em Saúde Pública pela USP.

Veio para Caraguá em 2000 para le-
cionar na Escola Tableau no curso de auxi-
liar de enfermagem.

Sua experiência em Saúde Pública  
em Conchal, onde trabalhou de 1992 a 1999, 
foram decisivas para sua escolha profissio-
nal. A influência profissional vem de sua 
mãe que era auxiliar de enfermagem no mes-
mo posto de saúde.

Logo que entrou na secretaria de 
saúde foi para a Vigilância Epidemiológica, 
sua grande paixão, onde coordenou o pro-
grama de Imunização e depois o Programa 
de Tuberculose. Nesse período recebeu do 
governo Estadual o Prêmio de busca ativa 
dos Sintomáticos Respiratórios, realizando a 
detecção e tratamento precoce da Tuberculo-
se no Município. Na Imunização conseguiu 
junto com o Estado de São Paulo o título de 
Erradicação do Sarampo. No início de 2005 
assumiu a chefia da Vigilância Epidemioló-
gica e no mesmo ano a Diretoria da Divisão 
de Assistência à Saúde e nessa divisão pôde 
conhecer sobre o gerenciamento do SUS. 
Uma sigla tão pequena, mas como ela mes-
ma diz, de um significa gigantesco.

Em 2008 assumiu a Secretaria da 
Saúde, foram 9 meses de muita luta e novos 
desafios. Junto com a Frente Parlamentar 
dos Deputados Estaduais e dos Secretários 
de Saúde das cidades vizinhas conseguiram  
trazer o AME para o município, inaugurado 
no início de 2009. “Cuidar da saúde de um 
município em desenvolvimento foi um gran-
de desafio para mim”, diz ela.

Em 2009 vai para a gerência da UBS 
Jaraguazinho e conhece o outro lado da mo-
eda, o lado da assistência direta com os pa-
cientes, conhecendo melhor as rotinas das 
Unidades de Saúde e a Estratégia de Saúde 
da Família.

Gerenciou também a unidade Básica 
do Morro do Algodão e o Centro de Especia-
lidades Médicas do Porto Novo, nessa últi-
ma permaneceu até setembro de 2013, quan-
do retornou para a Secretaria para coordenar 
o setor da Atenção Básica.

Em 2014 assume a Secretaria de Saú-
de como Secretária Adjunta, ao lado de Ser-
gio Bras, Marina de Oliveira e Dr Juan Lam-
berti, período que se encerrou com o término 
do mandado do ex-prefeito Antonio Carlos 
da Silva. Nesse período participou da vinda  
para Caraguatatuba do Hospital Regional do 
Litoral Norte – das diretrizes sempre discuti-
das entre as cidades vizinhas e o Estado e as 
melhorias que o BID (Banco Internacional 
de Desenvolvimento) proporcionou ao mu-
nicípio com a construção da UBS Sumaré / 
Centro, o CAPS II e o CASP Ad.  

Participou também do Programa Pri-
meiríssima Infância do governo do Estado 
– cuidar da criança desde a concepção até 
3 anos de idade, além da participação ativa 
na formação dos Agentes Comunitários de 
Saúde pelo CEFOR. Da instalação da Clíni-
ca de Hemodiálise, do Primeiro Congresso 
de Saúde Pública do Município, do Projeto 
TODOS CONTRA DENGUE – mobilizan-
do os alunos das Faculdades Módulo, para 
eliminação dos criadouro da Dengue o que 
representou a queda do número de casos re-
gistrados.

Nesse mesmo período foi Presidente 
do COMUS, e em 2015 realizou a 7ª Confe-
rência Municipal de Saúde. A Conferência é 
a participação ativa da população nas ações 
em Saúde.  É a participação social que lega-
liza o SUS. 

Em 2017, retorna para a assistência 
direta com o paciente na unidade de Saúde 
Mental, que confessa ter sido uma supera-
ção, trabalhar com esses pacientes por conta 
do PRÉ conceito que tinha, mas ao contrá-
rio do que imaginava, conseguiu realizar seu 
trabalho e ganhar novas experiências.

Desde 2018 trabalha  na Unidade de 
Assistência às Moléstias Infecto-contagio-
sas, que diz ter sido uma grande escola para 
aprender sobre Humildade e respeito ao pró-
ximo.  

Luciana Fadel fala sobre saúde

Governo divulga novo cronograma de 
pagamento do auxílio emergencial

O Ministério da Ci-
dadania publicou hoje no 
Diário Oficial da União 
(DOU) uma portaria com 
novo calendário de paga-
mentos do auxílio emer-
gencial. O calendário vale 
para os trabalhadores que 
realizaram o cadastro nas 
agências dos Correios en-
tre os dias 8 de junho e 2 
de julho, os que fizeram 
contestação do pedido de 
auxílio entre os dias 3 de 
julho e 16 de agosto e que 
tenha sido considerado 
elegível.

O novo calendário 
também abrange as pes-
soas que receberam a pri-
meira parcela em meses 
anteriores, mas tenham 
tido o pagamento reava-
liado em agosto de 2020. 
Inicialmente os valores 
serão depositados na 
poupança social digital, 
podendo ser usados para 
o pagamento de contas 
e realização de compras 
por meio do cartão de 
débito virtual. Posterior-
mente os recursos serão 
liberados para saques e 
transferências. Segundo a 
pasta e medida visa evitar 
aglomerações para mini-
mizar o risco de propaga-
ção do novo coronavírus 
(covid-19).

De acordo com a 

portaria, as pessoas que 
se inscreveram nas agên-
cias dos Correios entre 
8 de junho e 2 de julho, 
receberão os pagamentos 
por meio de poupança 
social digital. A primeira 
parcela será paga no perí-
odo de 28 de agosto a 30 
de setembro. Os saques 
serão liberados no perío-
do de 19 de setembro a 27 
de outubro.

A segunda e tercei-
ra parcelas serão pagas 
de 9 de outubro a 13 de 
novembro, com saques 
liberados de 29 de outu-
bro a 19 de novembro. A 
quarta e quinta parcelas 
sairão no período de 16 
de novembro a 30 de no-
vembro, com saques libe-
rados de 26 de novembro 
a 15 de dezembro.

No caso dos traba-
lhadores que fizeram a 
contestação entre os dias 
3 de julho e 16 de agos-
to, a primeira parcela será 

paga no período de 28 de 
agosto a 30 de setembro, 
com saques liberados de 
19 de setembro a 27 de 
outubro. A segunda e ter-
ceiras parcelas de 9 de 
outubro a 13 de novem-
bro, com saques liberados 
de 29 de outubro a 19 de 
novembro.

As duas parcelas 
restantes serão pagas de 
16 de novembro a 30 de 
novembro, com saques li-
berados de 26 de novem-
bro a 15 de dezembro.

Em relação aos 
casos dos trabalhadores 
que tenham recebido a 
primeira parcela em me-
ses anteriores e tiveram 
o pagamento suspenso 
em agosto, o ministério 
efetuará o pagamento de 
todas as parcelas restan-
tes no período de 28 de 
agosto a 30 de setembro. 
Os saques serão liberados 
no período de 19 de se-
tembro a 27 de outubro.

*Agência Brasil
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Aurimar garante que o Polo Cultural 

do Morro do Algodão não será 
utilizado como Casa Transitória

Após a polêmica iniciada com a 
possível utilização do Polo Cultural do 
Morro do Algodão como Casa Transi-
tória, onde moradores de rua, seriam 
abrigados durante a quarentena do novo 
Corona Vírus - Covid-19, o Vereador Au-
rimar Mansano enviou o ofício 48/2020, 
no dia 20 de agosto ao Prefeito Munici-
pal, solicitando informações a respeito e 
enfatizando que o referido espaço é de 
grande importância para a comunidade 
local e que tem sido utilizado para rece-
berem aulas de  dança do ventre, fuxico 
do bem, fotografia, pintura, violão entre 
outras atividades.

Entrevistado por nossa reporta-
gem Aurimar lembrou que esta foi uma 
de suas conquistas ao levar ao executivo 
da época as reivindicações daquela co-
munidade.

Em resposta à sua solicitação, o 
chefe de gabinete do Prefeito Aguilar 
Junior, Marcos dos Santos Freire, infor-
mou através do ofício 40/2020 de 21 de 
agosto, as necessidades da Prefeitura em 
buscar um local apropriado para essa im-
portante ação social que atende aos mais 
necessitados, mas que já foi decidido 
que o Polo Cultural do Morro do Algo-

dão não será mais utilizado para esse fim 
e que no entendimento da atual adminis-
tração esse não é o local mais indicado 
para tal ação.

A preocupação de Aurimar agora 
é informar aos moradores do Morro do 
Algodão essa decisão e agradece ao exe-
cutivo local pela atitude.

Caraguá conquista licença da 
Cetesb para o enrocamento do 

Rio Juqueriquerê
O prefeito de Cara-

guatatuba, Aguilar Junior, 
recebeu na tarde desta 
segunda-feira (24/08) a 
licença ambiental da Ce-
tesb para instalação das 
obras do enrocamento do 
Rio Juqueriquerê. 

O documento per-
mite que a Prefeitura de 
Caraguatatuba possa ini-
ciar o empreendimento 
que tem como principal 
objetivo melhorar a nave-
gação do maior rio da ci-
dade, estimular o esporte 
náutico e a drenagem do 
Rio Marinas, Morro do 
Algodão e Barranco Alto.

O projeto, que foi 
apresentado à população 
em audiências em 2018, 

aguardava a liberação 
da Cetesb. A documen-
tação é obrigatória para 
qualquer ação que possa 
causar danos ao meio am-
biente, garantindo assim 
que a limpeza será feita 
da forma menos impac-
tante possível.

Com a sua foz lo-
calizada no sul de Ca-

raguatatuba, o rio tem 
aproximadamente 14 
quilômetros de extensão, 
sendo a maior bacia hi-
drográfica da região. É 
o único rio navegável do 
Litoral Norte e responsá-
vel pela geração de em-
pregos para mais de 2 mil 
pessoas.

A principal ação do 

projeto é a construção de 
uma espécie de conten-
ção maciça, composta por 
blocos de rochas compac-
tadas, com a finalidade de 
impedir a erosão das mar-
gens e dissipar a força das 
ondas.

Segundo a Secre-
taria de Meio Ambien-
te, a construção feita no 

sentido do mar evitará o 
acúmulo de sedimentos à 
margem do rio. Foi preci-
so realizar todo um estudo 
hidrológico para entender 
qual a posição correta, a 
largura necessária e a dis-
tância dessa barragem.

Também que será 
adicionado um maquiná-
rio às águas do rio com 
propósito de coletar da-
dos, principalmente aque-
les sobre o comportamen-
to do rio. Uma empresa 
terceirizada fará simula-
ções em um programa de 
computador para decidir a 
melhor forma de implan-
tar o enrocamento. 

O documento foi 
entregue pela Secretaria 
Estadual do Meio Am-
biente ao prefeito Aguilar 
Junior e ao secretário de 
Meio Ambiente, Marcel 
Giorgeti.

“Desde que assu-
mimos a gestão lutamos 
por esse projeto e a licen-
ça ambiental é demorada, 
mas veio. Vamos agora 
transformar o maior rio 
navegável do Litoral Nor-
te”, disse o prefeito.

Cota única do ISS Fixo e taxa de licença 
da Prefeitura de Caraguá vencem dia 31

As taxas do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) Fixo e 
da taxa de licença de fun-
cionamento (efetivo exer-
cício do poder de polícia) 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba  vencem na próxi-
ma segunda-feira (31/08). 
Quem ainda não recebeu 
o carnê em seu endereço, 
pode baixar a 2ª via no site 
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/ ou solicitar 
pelo e-mail jader.marassi@
caraguatatuba.sp.gov.br. É 
necessário ter em mãos o 
número da inscrição muni-
cipal. 

A cota única dos tri-
butos venceria nos dias 31 
de julho e 10 de agosto, 
mas a Secretaria da Fazen-
da prorrogou mais uma vez 

para dar comodidade aos 
contribuintes nessa fase de 
retomada segura, gradativa 
e consciente das atividades 
econômicas em Caraguata-
tuba, em função da pande-
mia da Covid-19 (doença 
causada pela nova cepa do 
coronavírus).    

Os lançamentos das 
taxas referentes ao efeti-
vo exercício do poder de 
polícia (taxa de licença 
de funcionamento) e do 
ISS Fixo foram estendidos 
para o mês de agosto de 
2020, da seguinte forma: 
cota única com vencimen-
to para 31 de agosto; e as 
demais parcelas seguem 
com seu vencimento a par-
tir do mês agosto de 2020, 
não ultrapassando o mês de 
dezembro de 2020. A pror-

rogação do tributo está pre-
vista no Decreto Municipal 
Nº 1.245, de 16 de abril de 
2020. 

Mais informações 
sobre as taxas do exercício 
do poder de polícia (taxa de 
licença de funcionamento) 
e ISS Fixo podem ser so-
licitados nos telefones (12) 
3897-8118 (Fiscalização 
do Comércio)/ 3897-8100 
(PABX)  ou pelo e-mail 
jader.marassi@caraguata-
tuba.sp.gov.br.   

O atendimento ao 
público da Fiscalização do 
Comércio da Secretaria da 
Fazenda é das 9h às 14h, 
na Prefeitura de Caraguata-
tuba, que fica na Rua Luiz 
Passos Júnior, 50 – Centro.
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Notícias da Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

Requerimentos aprovados na 
29ª sessão ordinária de 2020

Câmara derruba veto ao projeto que 
institui Dia dos Protetores dos Animais

Na 30ª sessão ordi-
nária de 2020, realizada 
na noite desta terça-feira, 
a Câmara Municipal de 
Caraguatatuba rejeitou 
por unanimidade o veto 
total ao projeto de lei 
057/19, que institui o Dia 
Municipal dos Protetores 
dos Animais no município 
de Caraguatatuba e dá ou-
tras providências.

De acordo com a 
propositura, aprovada em 
fevereiro deste ano, o Dia 
Municipal dos Protetores 
de Animais serviria como 
instrumento de política 
pública com o objetivo 
de conscientizar a popula-
ção através da realização 
de palestras, exposições, 
simpósios, entre outros 
eventos afins, destacando 
a importância do protetor 
de animais para a saúde 
pública e para a proteção e 
promoção dos direitos dos 

animais.
A proposta foi ve-

tada pela Prefeitura por 
invadir o campo da Admi-
nistração Superior, reser-
vado ao Poder Executivo 
na medida em que impõe à 
Administração Municipal 
e seus órgãos a obrigação 
de realização de eventos, 
além da impossibilidade 
de existência de projeto de 
lei que implique a criação 
ou aumento de despesas 
públicas, sem que cons-
te indicação dos recursos 
disponíveis próprios para 
atender aos novos encar-
gos, conforme disposto 
na Lei Orgânica do muni-
cípio, artigo 32. Ademais, 
já existe a lei municipal 
2379/2017, que instituiu 
o “Dia da Causa Animal”, 
que acontece no terceiro 
domingo do mês de julho.

Também foram vo-
tados e aprovados outros 

dois projetos, todos por 
unanimidade. O projeto de 
lei 28/20, que denomina 
de “Rua Maria das Dores 
Veloso de Medeiros”, a 
Rua Dois, que se inicia na 
Av Maria de Lourdes da 
Silva Kfouri, loteamento 
Balneário Massaguaçu; e 
o projeto de lei 31/20, que 
denomina de Rua Silvia 
Helena de Souza, a Rua 
Três, que se inicia na Av 
Donato Mascarenhas e ter-
mina na Av Yvone Yoneko 
Nakanishi, do loteamento 
Jardim Francisco no Bair-
ro Massaguaçu.

Na primeira parte 
da sessão foram discutidos 
e votados requerimentos 
e moções, que podem ser 
conferidos no site da Câ-
mara Municipal: www.ca-
maracaragua.sp.gov.br.

As sessões estão 
acontecendo por meio de 
videoconferência.

Requerimento nº 238/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre a 
viabilidade de se ampliar o 
número de escolas munici-
pais de período integral.

Requerimento nº239/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre 
a viabilidade da troca do 
obrigo para passageiros do 
Horto Florestal no bairro 
Rio do Ouro.

Requerimento nº 240/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre a 
viabilidade de implantação 
de abrigo para passagei-

ros na Avenida Presidente 
Campos Sales – Jaraguazi-
nho.

Requerimento nº241/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre 
a viabilidade da pavimen-
tação e identicação de vias 
do bairro Rio do Ouro.

Requerimento nº 242/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre 
a viabilidade da Prefeitura 
intervir junto aos correios 
para melhorar a prestação 
de serviços do bairro Jar-
dim Califórnia.

Requerimento nº 243/20 

– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre a 
viabilidade de uma análise 
no bairro Pegorelli da rua 
Lucila Medeiros Melo para 
instalação de serviços pú-
blicos.

Requerimento nº 244/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre 
a viabilidade da pavimen-
tação da rua Jair Ferreira 
Rosa no Bairro Ponte Seca.

Requerimento nº 245/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre a 
possibilidade de implanta-
ção de ciclovia na Entrada 

do Rio Claro.

Requerimento nº246/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre 
a viabilidade da troca do 
abrigo para passageiros 
próximos a Pedreira Mas-
saguaçu.

Requerimento nº 247/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre a 
viabilidade de melhorias na 
rua Benedito Reis no Bair-
ro Tinga.

Requerimento nº248/20 
– Ver Evandro do Nasci-
mento – Requer do Exe-
cutivo informações sobre 
a viabilidade da liberação 
dos jogos de futebol de 
campo da 1ª, 2ª e 3ª divisão.

Requerimento nº249/20 
– Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do 
Executivo informações so-
bre a extensão do horário 
de funcionamento dos res-
taurantes em nosso muni-
cípio.

Requerimento nº 250/20 
– Ver Elizeu Onofre da Sil-
va – Requer do Executivo 

informações sobre o licen-
ciamento atual junto a CE-
TESB do Botafora locali-
zado na Rua Jordão Pedro, 
S/N, Bairro Barranco Alto.

Requerimento nº 251/20 
– Ver Elizeu Onofre da Sil-
va – Requer do Executivo 
o envio de cópia de todos 
os contratos realizados pela 
atual Administração entre a 
Municipalidade e a Empre-
sa J.B. Construções e Em-
preendimentos, inclusive 
os respectivos financeiros 
feitos a cada contrato.

Requerimento nº 253/20 
– Ver Celso Pereira – Re-
quer à Presidência Empre-
sa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, em Brasília, 
informações sobre a pos-
sibilidade da instalação de 
uma Agência dos Correios 
na Região Norte do Muni-
cípio, em especial no Bair-
ro Massaguaçu.

Requerimento nº 254/20 
– Ver Celso Pereira – Re-
quer do Presidente da Cai-
xa Economica Federal, em 
Brasília, informações sobre 
a instalação de uma agência 
em nosso município.

Requerimento nº 255/20 

– Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do 
Executivo informações so-
bre as medidas destinadas 
a prevenção do contágio do 
COVID-19 no transporte 
coletivo da cidade.

Requerimento nº256/20 
– Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do 
Executivo informações so-
bre a instalação de Placas 
de Indicação com nome e 
CEP das ruas.

Requerimento nº 57/20 
– Ver Francisco Carlos 
Marcelino – Requer do 
Executivo informações 
sobre as medidas de higie-
nização e distanciamento 
dentro dos ônibus do trans-
porte coletivo no municí-
pio.

Requerimento nº 258/20 
– Ver Aurimar Mansano – 
Requer do Executivo infor-
mações sobre a canalização 
do córrego Simone, antigo 
Córrego da Granja, Bairro 
Morro do Algodão.

Requerimento nº 259/20 
– Ver Aurimar Mansano – 
Requer do Executivo infor-
mações sobre a reforma da 
Unidade Básica de Saúde 
– UBS no bairro do Tinga.
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Procurados da Justiça 
são presos em 
São Sebastião

	 No	 último	 final	 de	
semana duas equipes do 20º 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior, uma delas no domin-
go (23), em patrulhamento 
pelo bairro Canto do Mar, re-
gião norte da cidade, avistou 
um indivíduo de 40 anos em 
atitude suspeita, e em revista 
pessoal nada de ilícito foi lo-
calizado, porém ao pesquisar 
os antecedentes criminais via 
COPOM, constatou-se que 
havia em seu desfavor uma 
mandado de prisão pela prá-
tica do crime de roubo. 
 Já a outra equipe 
policial em patrulhamento na 
madrugada do dia (24), pelo 
bairro Topolândia, região 
central, avistou um indivíduo 
de 30 anos em atitude sus-
peita, que também em revis-
ta pessoal nada de ilícito foi 
encontrado, porém ao realizar 
pesquisa dos antecedentes 
criminais, havia em seu des-
favor um mandado de prisão.

Criminosos são presos 
por furto em Ubatuba

 No início da noite 
do último domingo (23) uma 
equipe do 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, em 
patrulhamento pelo bairro To-
ninhas, recebeu informações 
via COPOM, sobre dois in-

divíduos que haviam furtado 
uma residência, e se evadiram 
em um veículo GM/Celta com 
destino ao centro da cidade.  
 Uma testemunha 
que presenciou o crime ligou 
para o 190 informando em 
tempo real a localização dos 
criminosos que foram abor-
dados na BR 101. Em busca 
pessoal nada de ilícito foi en-
contrado, porém no veículo 
foram localizados os objetos 
furtados.

Adolescente é apreendi-
do por tráfico em 

Ilhabela
 Na noite do último 
domingo (23) uma equipe da 
Atividade Delegada de Ilha-
bela, do 20º Batalhão de Po-
lícia Militar do Interior, em 
patrulhamento pelo bairro 
Reino, avistou o adolescente 
de 16 anos em atitude suspei-
ta, conduzindo uma motoci-
cleta Honda CG de cor preta. 
 De imediato os po-
liciais realizaram a aborda-
gem, localizando 03 porções 
de maconha e 01 celular. Em 
breve entrevista o menor con-
fessou	a	prática	do	 tráfico	de	
drogas, informando que na 
casa em que morava havia 
mais entorpecentes. 
 A equipe se des-
locou até a residência, onde 
foram encontrados mais 400 
gramas de maconha, 03 ce-

lulares, além de R$ 70,00 em 
espécie.

PM surpreende casal 
embalando droga em 

Caraguatatuba
 No início da noite 
do último sábado (22), equi-
pes do 20º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, durante 
patrulhamento pelo bairro 
Casa Branca, receberam in-
formações de que uma casa 
no morro estaria sendo usada 
para embalar drogas. Com 
base no comunicado as equi-
pes foram até o local onde 
abordaram um casal fazendo 
o embalo de crack. 
 Foram apreendidos: 
190 pedras de Crack; 227g 
de pedra bruta de crack; 01 
Balança Digital; 01 faca; R$ 
17,00 em dinheiro e sacos 
plásticos para embalar.

Foragido da Justiça é 
preso em São Sebastião
 Na tarde de quarta-
-feira (19) uma equipe do 20º 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior, em patrulhamento 
pelo bairro Enseada, região 
norte da cidade, avistou um 
jovem de 18 anos em atitude 
suspeita, e em revista pessoal 
nada de ilícito foi encontrado, 
porém ao pesquisar seus ante-
cedentes criminais, constava 
em seu desfavor mandado de 
prisão.

Secretários pedem ao Estado a liberação 
de mais leitos do HR e antecipação 

da Unidade de Oncologia
Um documento ela-

borado e assinado pelos se-
cretários de Saúde do Lito-
ral Norte solicita ao Estado 
a abertura de mais leitos no 
Hospital Regional, em espe-
cial de UTI Pediátrica.

Segundo os secre-
tários, a mudança de status 
da região para a fase ama-
rela acarretará um aumento 
da circulação de pessoas, o 
que pode contribuir para a 
disseminação do novo coro-
navírus e a preocupação não 
apenas com os chamados 
grupos de risco, ou seja, tam-
bém com as crianças e ado-
lescentes.

São José dos Campos 
era a cidade referência para 
UTI Pediátrica, mas a baixa 
frequência de pacientes fez 
com que o Estado retirasse 
essa ala do Hospital Regio-
nal da cidade. Com isso, os 
secretários do Litoral Norte 
entendem a necessidade de 
se ter uma UTI Pediátrica 
para atendimento de pa-
cientes de Caraguatatuba, 
Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela.

Atualmente o Hospi-

tal Regional funciona com 
20 leitos de UTI Adulto e 10 
leitos de Enfermaria Adulto. 
O pedido regional é que se 
aumente a estrutura de 30 
leitos de UTI Adulto e mais 
10 leitos de UTI Pediátrica, 
como retaguarda aos muni-
cípios do Litoral Norte.

O segundo documen-
to assinado pelos secretários 
municipais é a abertura ime-
diata do Serviço de Oncolo-
gia do Hospital Regional do 
Litoral Norte.

“Considerando que 
se deliberou em instâncias 
colegiadas oficiais (com re-
presentantes dos municípios 
da Região e Gestor Estadu-
al), que a implantação do 
Hospital Regional do Litoral 
Norte seria gradual, porém, 
com início imediato do Ser-

viço de Oncologia. Consta 
no Portal da Transparência 
da Secretaria Estadual de 
Saúde que no período de 
janeiro a julho foi repas-
sado a Organização Social 
cerca de R$ 28,4 milhões, 
porém o Hospital Regional 
continua funcionando com 
apenas 20 leitos de UTI e 
10 de Enfermaria, todos 
voltados para a Covid-19. 
A Assistência Oncológica 
continua sendo uma dificul-
dade para a região, sendo 
inclusive agravada com o 
início da pandemia, ou seja, 
prejudicando o tratamento 
de pacientes oncológicos”, 
relatam os secretários.

 
Os pedidos foram 

encaminhados para a dire-
tora da Diretoria Regional 
de Saúde (DRS XVII – Tau-
baté), Nádia Maria Maga-
lhães Meirelles.
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Prefeitura de Caraguatatuba mantém 
atendimento ao público reduzido até dia 6

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba prorrogou o 
expediente de trabalho dos 
servidores de seis horas e 
continua com o atendimen-
to ao público nas reparti-
ções, das 9h às 14h, até o 
dia 6 de setembro. A medi-
da, prevista no Decreto nº 
1.315, de 24 de agosto de 
2020, está em consonância 
com a retomada segura e 
gradativa das atividades 
econômicas de acordo 
com o Plano São Paulo do 
Governo Estadual e pro-
tocolos de enfretamento à 
Covid-19 (doença causada 
pela nova cepa do corona-
vírus).  

Foram prorroga-
dos os efeitos do Decreto 
1.268, de 1º de junho de 
2020, que disciplinou a 
jornada dos funcionários 
e o horário de atendimen-
to ao público reduzidos, e 
do Decreto 1.306, de 30 
de julho de 2020, que re-
gulamentou a situação dos 
servidores com 60 anos ou 
mais, funcionários com 
doenças crônicas e o em-
préstimo de equipamentos 
para teletrabalho (Home 
Office). A diminuição da 
carga horária não envolve 
os serviços essenciais da 
Secretaria de Saúde, além 
de outros devidamente jus-
tificados.

Pelo decreto 1.268/ 
2020, a escala de seis ho-
ras diárias pode ser fixada 
pelos secretários e presi-
dentes das autarquias mu-
nicipais entre 8h e 17h30, 
nos dias úteis, exceto os 
serviços essenciais da Se-
cretaria de Saúde, serviços 
devidamente justificados 
pelo secretário da pasta e 
aprovados pelo chefe do 
Executivo, e regimes de 
jornada específicos defini-
dos em lei.  

“Home Office”
Servidores com do-

enças crônicas precisam 
solicitar afastamento de 

suas repartições de lotação 
e a prestação de serviços 
em casa mediante a instau-
ração de processo admi-
nistrativo específico, que 
comprove efetivamente 
acometido de doença crô-
nica e a moléstia implique 
em alto risco de contami-
nação da Covid-19, duran-
te o desempenho presen-
cial de suas funções e/ou 
que comprometa sua capa-
cidade de trabalho (Instru-
ção Normativa nº 1, de 17 
de março 2020 – Secretaria 
Municipal de Saúde). Caso 
necessário, a Prefeitura po-
derá solicitar outros docu-
mentos do servidor ou que 
o colaborador se submeta 
à realização de perícia e/
ou avaliação médica por 
médico indicado pelo De-
partamento de Medicina 
e Segurança do Trabalho 
(DMST). 

Os doentes crônicos 
ficarão automaticamente 
afastados de suas reparti-
ções por no máximo 10 dez 
dias a partir da data de en-
trada do requerimento no 
Protocolo Geral, no Paço 
Municipal, no Centro. Es-
ses servidores farão a pres-
tação de serviços em casa, 
para aguardar a comuni-
cação do resultado de seu 
pedido e, caso decorrido o 
prazo mencionado sem res-
posta ou em caso de inde-
ferimento, deverão retor-
nar ao trabalho presencial. 

Servidores púbi-
cos idosos e as gestantes 
precisam assinar uma 

declaração de sua condi-
ção, acompanhada de do-
cumento comprobatório, 
para obter o afastamento 
do setor e a prestação de 
serviços em casa. 

Caso o servidor mu-
nicipal maior de 60 anos 
de idade manifeste a in-
tenção de retornar presen-
cialmente, deverá firmar 
declaração de que assume 
exclusiva responsabilida-
de pelo retorno e o respon-
sável pelo órgão de lota-
ção precisa deliberar pelo 
acatamento ou não da soli-
citação, levando em conta, 
especialmente, a essencia-
lidade das funções exerci-
das pelo colaborador para 
funcionamento do setor e 
determinar, em caso de de-
ferimento, assegurar todas 
as medidas sanitárias pre-
vistas na legislação para 
prevenção e enfrentamen-
to da Covid-19.

O Protocolo Geral 
(no interior do Paço Mu-
nicipal) está localizado na 
Rua Luiz Passos Júnior, 50 
– Centro. O atendimento 
ao público é das 9h às 14h. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3897-8100 
(PABX) e (12) 3897-8223 
ou pelo e-mail: lucinei-
de.melo@caraguatatuba.
sp.gov.br. O Departamen-
to de Medicina e Segu-
rança do Trabalho fica na 
Rua Major Ayres, 221 – 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3897-
8153 ou pelo medicina@
caraguatatuba.sp.gov.br. 

Pró-Mulher amplia atendimento 
psicológico e zera lista de espera

O Centro de Referên-
cia à Saúde da Mulher (Pró-
-Mulher) buscando sempre 
oferecer maior atenção as 
pacientes, ampliou o atendi-
mento do setor de Psicolo-
gia, zerando a lista de espera. 
Anteriormente, a psicóloga 
atendia apenas duas vezes 
por semana e agora está de 
segunda a sexta, no local. 

Mais de 60 mulheres 
são acolhidas pela profis-
sional capacitada em atendi-
mento a mulheres vítimas de 
violência, com grupos tera-
pêuticos e atendimento indi-
vidual. O Setor de Psicologia 
acompanha mulheres vítimas 
de violência; com depressão; 
transtorno obsessivo com-
pulsivo (TOC); gestantes 
que não aceitam a gravidez, 
que tiveram aborto espontâ-

neo, ou com gravi-
dez de alto risco; 
mulheres com cân-
cer, com deficiên-
cia, que passaram 
por histerectomia 
(retirada do útero); 
mães do Programa 
Protege, cujos fi-
lhos foram vítimas 
de algum tipo de 
violência; consul-
ta individual sobre 
planejamento fa-
miliar (laqueadura 
e vasectomia). 

Para o aten-
dimento psicoló-
gico é necessário ter enca-
minhamento das consultas 
médicas das Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS); em ca-
sos de violência ou gravidez, 
as pacientes podem procurar 

diretamente a unidade do 
Pró-Mulher. 

Endereço - Avenida 
Dr. Arthur da Costa Filho,  
2138 - Sumaré.

Caraguá inicia a construção do 
Portal de entrada da cidade

Caraguá deu início às 
obras de construção do Por-
tal da cidade, que será im-
plantado no bairro Jaragua-
zinho, no trecho da Rodovia 
dos Tamoios. 

A obra é fruto de con-
vênio com o Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias (DADE), 
órgão da Secretaria Estadual 
de Turismo. O valor é de R$ 
1.266.556,85 e a empresa 
que fará o serviço é a Ecova-
le Construções.

Antes de ser enviado 

ao DADE, o projeto teve a 
sua aprovação por parte dos 
membros do Conselho Mu-
nicipal de Turismo (Comtur). 
A estrutura contempla uma 
construção em aço revestido.

O convênio com o 

Estado foi assinado em de-
zembro de 2019 e o prazo 
previsto para a conclusão é 
de 12 meses. Caraguatatu-
ba tem investido no turismo 
para a geração de emprego e 
renda.

Fiscalização em Caraguá
No último  final de 

semana, a Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da Fis-
calização de Posturas, visto-
riou 74 comércios, 32 igrejas 
e 23 quiosques. Além disso, 
foram abordadas 65 pessoas 
sem máscaras e atendidas 40 
denúncias de perturbação. 
Foi gerada uma multa por 
perturbação ao sossego no 
valor de 460 VRMs que é 
igual a R$ 1.642,20. 

Já a equipe da Vigi-
lância Sanitária vistoriou 
280 comércios no final de 
semana e esteve na ação 

da força tarefa 
em relação aos 
fluxos. Um es-
tabelecimento 
localizado no 
Travessão foi 
fechado e rece-
beu três autos 
de infração por 
falta de licença 
de funciona-
mento da Vigi-
lância, produtos vencidos e 
falta de asseio (higiene).

Duas pessoas tam-
bém foram autuadas em R$ 
524,59 cada por falta de uso 

de máscara de proteção fa-
cial.

Já a fiscalização do 
Comércio vistoriou cerca de 
280 comércios no final de 
semana.
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A blogueira Dayane e seu 
marido Diogo aproveitaram 
para comemorar juntos o 
aniversário. A festa entre 

familiares foi realizada com o 
apoio de seus patrocinadores. 

Parabéns e muitas 
felicidades ao casal!
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

    26 de agosto de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Perguntar não ofende:
Presidente por que a

Michele recebeu 89 mil 
do Queiroz?”

 Você não vai conseguir nada no grito! Cuidado 
com discussões e decisões. Agite sua vida social e quebre 
a rotina! Nº da Sorte 12.

 O romance deixa a desejar. Tudo indica que 
você vai querer mudanças radicais na sua vida familiar e 
afetiva. Nº da Sorte 05.

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

 Alguém que está longe pode despertar sau-
dade. Tente intensificar seus contatos no decorrer desta 
semana e comemore! Nº da Sorte 31.

 Se seus relacionamentos precisam de ajustes, 
a hora é esta. Excelente astral para ampliar seus horizontes 
afetivos. Nº da Sorte 09.

 Há sinal de frustração no amor. Em vez de ficar 
sonhando acordada, tente avaliar o que realmente importa 
para você. Nº da Sorte 30.

 Fique de olho nas oportunidade que vão surgir. 
No campo sentimental, seu poder de sedução será irresis-
tível! Nº da sorte 06..

Peixes - 20/02 à 20/03

 A vida vai parecer mais fácil agora, a fase é 
estável na paixão. O clima será de lealdade e confiança 
mútuas. Nº da Sorte 01.

 O clima será de pura sedução no lance com o 
gato. Há grande chance de realizar seus sonhos no campo 
sentimental. Nº da Sorte 11.

 Excesso de otimismo não é bom, mas seus 
esforços serão reconhecidos. O amor poderá ficar em 
segundo plano. Nº da Sorte 03.

 É uma boa semana para trocar ideias e partilhar 
projetos. Um romance recente pode virar compromisso. 
Espante o medo! Nº da Sorte 22.

 Fique esperta com falsos amigos e pessoas 
que não conhece direito. Gostos em comum vão fortalecer 
o romance. Nº da Sorte 14.

 Não exija demais de si mesma: aceite os seus 
limites. A vida afetiva pede discrição: guarde seus segredos. 
Nº da Sorte 14.
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CARAGUATATUBA
Atualizado em : 14:00 26/08/2020

ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Jd Samambaia
Jd Santa Rosa
Jd Terralão
Joamar
Juqueriquere
Lot. Balneario Camburi
Lot. Bosque do Guanandis 
Martim de Sá
Massaguaçu
Morro do Algodão
Nova Caragua 
Olaria 
Pegorelli
Pereque Mirim
Poiares
Pontal Santa Marina
Ponte Seca
Portal da Fazendinha
Portal das Flores
Porto Novo
Praia das Palmeras
Prainha 
Recanto do Sol
Recanto Mar Verde
Rio Claro
Rio do Ouro
Sumaré
Tabatinga
Tarumã
Tinga
Travessão
Vapapesca
Verde Mar 
Vila Marcondes
Vl Atlantica
Vl N. Sra Aparecida
Local Desconhecido
Outras Cidades

6
2
3
2
3
3
3
50
59
53
10
41
31
72
54
30
18
2
1
52
44
13
11
1
10
52
44
13
19
55
66
1
2
3
5
5
1
233

Aruan 
Bal. Copacabana
Bal. Garden Mar 
Bal. Maria Helena
Bal. Santa Marta 
Barranco Alto
Benfica
Britânia
Califórnia
Canta Galo
Capricórnio 
Caputera 
Casa Branca
Centro
Cidade Jardim
Costa Nova
Delfim Verde
Estrela Dalva
Flecheiras
Gaivotas
Getuba
Golfinho 
Indaiá
Ipiranga
Jaqueira
Jaragua
Jaraguazinho
Jd Brasil
Jd do Sol
Jd Forest
Jd Horto
Jd Itauna
Jd Maristela
Jd Miramar
Jd Primavera
Jd Progresso
Jd Recanto
Jd Rio Santos

10
4
1
6
2
71
4
10
12
12
10
28
22
48
24
2
1
13
1
74
6
27
73
2
26
36
33
10
9
3
1
5
5
1
16
8
1
8
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Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/projeto 
aprovado de 10 sobrados 
na Rua Cristovão de Barros/ 
um quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito con-
tra oferta (12) 99660-2700 
com Flávio

ALUGO Bco alto 2 
dorm R$750/ Travessão 1 
dorm R$700/ 98187 -8636

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

V E N D E - S E 
TRAVESSÃO SÓ 
R$55 MIL / 1 DORM SLA/
CZ /WC /QTAL INACABA-
DA TERRENO 125mts2 
F. 98187- 8636 

ALUGA-SE  sala no 
Condomínio Caraguá 
Profissional Center/ (12) 
98114-0022

VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 60 
mil e 500metros R$30 mil/ 
Tratar (12) 99118-2295 c/
José

PROCURO trabalho 
de faxineira em casa e es-
critório/ Fone 98230-0553

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

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  LENILSON

O DOUTOR ANDREQUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele 
conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação 
de USUCAPIÃO  movida por PAULA MACHADO KINKER e  ANA 
TERRA DONNANTUONI RONDINO para constatarem a presente 
ação de usucapião processo 1001285.98.2020.8.26.0587 e para que 
chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue 
ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 
15 dias, para que apresentem contestação, sob pena de  confissão e 
revelia, do imóvel abaixo descrito: ‘’ : “Um terreno situado  na Praia de 
Boiçucanga- São Sebastião, medindo nove (9,00)  metros de  frente 
para  a servidão da passagem  da Travessa Bruno Scarpa, por vinte 
e três (23:00) metros da frente aos fundos de ambos os lados, sendo 
que  do lado direito confronta com  Elenildo Tavares da Silva, do lado 
esquerdo com José Alves dos Santos e nos fundos com a Sabesp, 
encerrando ai uma área total  de  206,84 mts2 ( duzentos e seis met-
ros e oitenta e quatro centímetros quadrados).

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1006960-72.2017.8.26.0126O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, 
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Nome da Parte Terceira Se-
lecionada \<\< Informação indisponível \>\>, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Reginaldo de Siqueira Porto ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando LOTE nº 28, da Quadra L, no bairro Massagua-
çu, Caraguatatuba/SP., cadastrado no R.I sob a matrícula nº 35.662, 
junto a Prefeitura de Caraguatatuba sob nº 08.076.028. Inicia-se a de-
scrição deste perímetro no ponto P1, cravado na divisa do imóvel ca-
dastrado sob nº 08.076.027, em frente à Rua Cesar Corrêa Amarantes, 
distante 127,70m do ponto de intersecção formado pelo alinhamento 
da Rua Cesar Corrêa Amarantes com a Rua Professora Antônia Car-
lota Gomes, estando o ponto P1 inserido nas coordenadas referidas 
ao sistema UTM( universal transversa de mercator) N7391244.817 e 
E:465506.452; dai segue com os seguintes azimutes e distâncias: do 
ponto P1 ao ponto P2, 319º08’28” e 10,00m; do ponto P2 ao ponto P3, 
49º08’28” e 30,00m; do ponto P3 ao ponto P4, 139º08’28”e 10,00 m; 
do ponto P1, 229º08’28”e 30,00m, encerrando uma área total de 300 
m2., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona-
dos 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 23 de outubro de 2019.

Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo de 
Usucapião nº  1004492-67.2019.8.26.0126, da 3ª Vara Civil da Comarca de 
Caraguatatuba, requerido por Joaquim Ferreira de Jesus.
O MM.JUIZ de Direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Caraguatatuba , Dr. 
Gilberto  Alaby Soubihe  Filho, na forma da lei etc.
FAZ SABER,  aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interes-
sados, que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usucapião, 
visando o imóvel designado como: 
 Inicia-se o presente memorial, no ponto 1, cravado de frente para a Rua 
Izaira Agostinho da Silva, distante 54,00m do ponto de intersecção (P.I.), 
formado pelos alinhamentos da Rua Izaira Agostinho da Silva e Rua Walter 
Santana, caracterizado pelas coordenadas georreferenciadas ao sistema 
U.T.M. (Datum Sirgas 2000), N: 7.382.927,937 e E: 454.826,311; do ponto 
1 segue numa linha reta de 30,00m, com azimute de 168º43’33”, con-
frontando com o Lote 34 da Quadra 27, ID: 09.759.035, até atingir o ponto 
2; deste ponto deflete à direita , e segue numa linha reta de 12,00m, com 
azimute de 260°35’51”, confrontando com o Lote 04 da Quadra 27, ID: 
09.759.004, até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita, e segue 
numa linha reta de 30,00m, com azimute de 348º43’33”, confrontando 
com o Lote 32 da Quadra 27, ID: 09.759.033, até atingir o ponto 4; deste 
ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 12,00m, com azimute 
de 80°35’51”, confrontando com a Rua Izaira Agostinho da Silva, até 
atingir o ponto 1; início da presente descrição, perfazendo uma área total 
de 360,00m²., caracterizado lote 33 da quadra 27 do loteamento Pontal 
de Santa Marina, objeto da matricula 29.158, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Caraguatatuba.
Alegando posse mansa e  pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expedindo-se o presente edital para citação  dos interessados, para que 
no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias para contestar a 
ação, sendo o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado  e passado nesta cidade de Caraguatatuba 06 de agosto de  
2020.

ATENÇÃO PAIS, RESPONSÁVEIS E ALUNOS 
DA EE. THOMAZ RIBEIRO DE LIMA:

Estejam atentos, a SEDUC criou canais para 
manutenção das aulas a distância. Para isso 
é necessário a atualização dos contatos 
telefônicos, e-mails e o fornecimento de um 
número celular com acesso a WhatsApp para 
o recebimento das atividades escolares. Não 
se esqueçam de retirar o Material Pedagógico 
na Secretaria da escola e ter pontualidade no 

envio das atividades.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
 EXTRAORDINÁRIA

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel

De acordo com o Art. 1.355 do Código Civil e o Art. Quadra-
gésimo da Convenção do Condomínio, Assembléias Extraordinárias 
poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. 
Assim sendo, também em conformidade com o estabelecido na mesma 
Convenção no seu Artigo Décimo Primeiro, itens “E” e “G”, vimos pela pre-
sente convocar V.Sª. para participar da ASSEMBLÉIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA do Condomínio Costa Esmeralda Apart 
Hotel, na MODALIDADE VIRTUAL, considerando as informações 
abaixo:

Data: 05 de SETEMBRO de 2020 (SÁBADO).

Horário Primeira Chamada: 09:00h, Conforme previsto no artigo 
Quadragésimo Primeiro da Convenção, com a presença de condôminos 
que representem pelo menos ¼ do Condomínio. Caso não haja o quórum 
regular, ficam todos desde já convocados para a Segunda Chamada: às 
09:30h, que deverá ser instalada, validamente, com qualquer número de 
presentes.

Término: 11:00h com tolerância de 30 minutos

Transmissão: Plataforma Google Meet

O LINK de acesso à assembleia virtual foi disponibilizado 
a todos os condôminos por e-mail e via aplicativo Com 
21. Em caso de qualquer eventualidade para adquirirem o 
link, basta com até 24 hs antes do início da assembleia ser 
feito contato junto a Administradora.

ORDEM DO DIA:
A) Destituição do atual grupo do conselho e suplentes;
B) Eleição de novos Conselheiros(Titulares e Suplentes);
C) Eleição do Subsíndico;
D) Outros assuntos de interesses gerais a serem colocados e se necessário
deliberação, deverão constar na ordem do dia em futura assembléia.
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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

Ponto Comercial c/
pq. coz. e banh/ ótimo p/ 
delivery ou lanchonete/ 
exc. localiz. (12) 99788-
5442/ 3600-7884 creci 
208279F

T R A V E S S Ã O 
R$90MIL/ 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar/ px praça/ 
fone: ZAP 98187 8636

VD casa 2 dorm/ In-
daia de Cima/ 100mts 
do Bradesco e Nikeypar/ 
dctos ok/ financia/ R$ 
260 mil/ 99622-9797 Zap

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

Terreno Aclive! 520m 
aceita carro c/parte de 
pagto/ escr. def/ (12) 
99788-5442/ 3600-7884 
creci 208279F

VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 60 
mil e 500metros R$30 mil/ 
Tratar (12) 99118-2295 c/
José

LOTE RIO MARI-
NAS R$50MIL 360m² 
escritura definitiva/ ótimo 
local/ fone: ZAP 98187 
8636

TROCO ou VENDO 
chácara no Pouso Altinho, 
casa c/ 3 cômodos, coz., 
c/ fogão a lenha c/ chur-
rasqueira/ com pomar for-
mado / R$ 60mil / 99618-
5124 c/ Maria

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553VD ótimo lote Gol-

finho, 330mts², próx. 
Colégio Adventista/ 
Padaria/ Mercadinho/ 
Academia/ etc. dctos 
100%/ 110mil/ 99622-
9797 Zap

Ótima oport. de in-
vestimento! Kitnet c/1 
dor/ peq. coz/ banh/ gar 
descob/ espaço amplo 
p/ área gourmet/ (12) 
99788-5442/ 3600-7884 
creci 208279F
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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


