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A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Delivery
Centro - 3883-1921 (Av. da Praia)
Massaguaçu - 3884-1386
(12) 99640-0158
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Aguilar Jr. é reeleito com
mais de 27 mil votos
Toninho Colucci é eleito
prefeito de Ilhabela
Instabilidade desligou sistema
energético que abastece o Amapá

Sicredi comemora 37 anos

Felipe Augusto reeleito
prefeito de São Sebastião
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Supermercadistas projetam 2021
favorável, apesar do cenário incerto

O planejamento dos supermercados para 2021 é um grande desafio devido ao cenário de incertezas em função
da pandemia. Porém, os maiores supermercadistas do Paraná – Festval, Condor,
Muffato e CSD – chegaram à conclusão
de que as perspectivas são favoráveis. Os
empresários à frente destas redes estiveram reunidos em um painel na Mercosuper Digital, neste dia 18 de novembro,
para falar sobre o futuro pós pandemia. O
evento acontece até o dia 19 de novembro
no portal virtual mercosuper.digital.

sumidor e com a compreensão de que o
mundo está mudando e que o momento é
um divisor de águas para a inovação e a
tecnologia.

Carlos Tavares, presidente do CSD
(Companhia Sulamericana de Distribuição), disse que, apesar de o setor supermercadista ter sido um dos menos prejudicados devido a sua essencialidade,
também enfrentou diversas dificuldades,
mas que o ano que vem promete uma recuperação. “2021 não será um ano fácil para
o Brasil, mas acredito que será um ano de
O presidente da Apras, Carlos Beal crescimento, onde vamos poder recuperar
destacou que 2020 foi um ano de dificul- grande parte do que a economia regrediu
dades, mas também de oportunidades. “O em 2020”.
setor contratou aproximadamente 15 mil
Também participou da cerimônia
pessoas desde o início da pandemia e o
de
abertura
o governador do Paraná, Raobjetivo desta feira é facilitar o acesso ao
tinho
Junior,
que destacou a importância
conhecimento para que os varejos de todo
setor
supermercadista
para a economia
dos os portes e regiões saibam o que fazer
do
estado.
“Este
é
um
ano
atípico e a Merde 2021”.
cosuper é muito importante para o Paraná,
pois o setor supermercadista paranaense
Um dos participantes, Pedro Joanir
gera muito emprego e potencializa uma
Zonta, fundador e presidente do Condor
cadeia produtiva importante no estado,
Super Center, contou que durante a trajealém de ser uma referência para o Brasil,
tória de 46 anos da rede enfrentou diversas
já que vários grandes grupos brasileiros
crises, entre elas os pacotes econômicos e
são paranaenses”.
o congelamento de preços. Segundo ele, a
crise pandêmica trouxe a necessidade de
Já o vice-governador do Paraná,
se reinventar rapidamente e colocou a se- Darci Piana, falou sobre a organização
gurança no centro das operações. “O con- do setor supermercadista paranaense, que
sumidor mudou e está buscando loja lim- possui grande respeito nacional, e da impa, arrumada e que note o cuidado com a portância da antecipação do 13º pelo Gohigienização. O ano de 2021 promete ser verno do Estado para a recuperação ecoexcelente porque os números estão mos- nômica, principalmente neste momento de
trando que o PIB vai ser positivo, o que final de ano.
vai gerar emprego e renda. Estou fazendo
o planejamento dentro desta linha, mas
A importância do setor paranaencom a ressalva de que se tivermos uma se também foi destacada pelo presidente
segunda onda da Covid, tudo muda”. O da Abras (Associação Brasileira de Suempresário também lembrou que a reali- permercados), João Sanzovo Neto, que
dade de 2020 foi completamente diferente também falou sobre o momento atual e a
do planejado, mas que os supermercadis- necessidade de reinvenção. “O setor vem
tas conseguiram se reinventar.
mostrando a força de ser essencial, é um
dos setores mais fortes da economia braEsta resiliência do setor também sileira e vamos continuar trabalhando para
foi ressaltada por Everton Muffato, di- que a nossa essencialidade seja reforçaretor do Muffato. “Os protocolos que os da”.
supermercados implantaram nortearam
Até o mês de agosto, o setor superos demais setores para a reabertura do
comércio em geral”. O empresário suge- mercadista registrou um crescimento de
riu que as empresas planejem o ano que 3,94%. A expectativa é de fechar o ano
vem de acordo com os anseios do con- com crescimento real de mais de 3%.
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Aguilar Jr. é reeleito com mais de 27 mil votos

O Prefeito José Pereira de
Aguilar Júnior e seu vice, José Ernesto Servidei foram eleitos com
mais de 27 mil votos nas Eleições
Municipais ocorridas ontem em Caraguatatuba, Pleito marcado pela
morosidade na divulgação dos resultados, na confusão sobre a troca
e remarcação das Seções Eleitorais
e por denúncias de Boca de Urna. A
Câmara Municipal manteve a tradição e renovou 60% de suas cadeiras.
O Blog Contra & Verso visitou
as Escolas Edna Ferraz, Alaor Junqueira, Thomaz Ribeiro de Lima e
Colégio Módulo, sendo as primeiras
localizadas na zona sul e as restantes no centro da cidade. Em todos os
locais não havia a medição de temperatura por Termômetro de Pistola,
mas não faltaram Álcool em Gel e
Máscaras, seja ela de boca como de
face, bem como mesas para orientação ao Eleitor sobre a troca de Seções Eleitorais, pois devido a Pandemia muitas foram canceladas e
adicionadas a outras, provavelmente
por falta de Mesários.

dever cívico, por falta de costume
no manuseio de equipamentos de informática.

Mas também ocorreram denúncias de Crime Eleitoral, a chamada “Boca de Urna”, com registros no Thomaz Ribeiro de Lima
e no Antonio de Freitas Avelar, no
bairro do Estrela Dalva, onde foi
necessária intervenção policial com
deslocamento até a Delegacia de Polícia Civil. Mas foi na Escola Alaor
Xavier Dias Junqueira, com princípio de agressão, discussões, Boca
de Urna e estranhas movimentações
em residências próximas aos locais
de votação.
Se a Eleição teve os seus resultados divulgados com morosidade
as confusões com Eleitores referente a troca ou fusão de Seções Eleitorais foram o destaque do pleito. Há
casos de Seções que foram extintas
apenas neste pleito e seus Eleitores
repassados para outro local sem o
devido aviso prévio. Um Eleitor que
votava na Escola Muniz, no bairro
de Martim de Sá ao chegar para votar recebeu a notícia que sua seção
havia sido transferida para o bairro
do Morro do Algodão, distante pelo
menos cinco quilômetros do local
original.

– Tribunal Superior Eleitoral – em
Brasília, ao desligamento de um dos
dois Servidores que recebe a apuração dos votos por causa do ataque de
Hackers. Em Caraguatatuba como
em todo o Litoral Norte a divulgação dos resultados foi finalizada
após às zero hora de hoje.

cionais 25%.

A eleição na Câmara confirmou a tradição que vem acontecendo nos últimos 20 anos, com a renovação de nove Vereadores, ou seja,
60% e a reeleição de seis Vereadores, 40%. A Câmara terá a partir de
Com a divulgação ficou sa- 2021 três Vereadores do PSD, PSDB
Segundo o Cartório Eleitoral
cramentada a Reeleição do Prefeito e PV, dois do MDB e um Vereador
apenas três Urnas Eletrônicas apreAguilar Júnior, com 27.183 votos dos partidos PP, PRTB, PSC e PTB.

Na Escola Edna Ferraz houve
um certo tumulto por volta das 10
horas, quando vários Eleitores queriam entrar ao mesmo tempo na escola, tendo sido advertidos e orientados pelos colaboradores da Justiça
Eleitoral e a Diretora da Unidade
Escolar, sobre a necessidade de uma
entrada organizada e que fora da es- sentaram problemas e precisaram
cola os eleitores estariam mais pro- ser trocadas, na Escola Edna Ferraz
tegidos devido ao Covid-19.
e Oswaldo Ferreira e no Núcleo Social. O número é infinitamente peNo restante dos locais visi- queno, tendo em vista que a Eleição
tados as filas eram pequenas, com em Caraguá foi realizada em 353
espera que variava de cinco a 15 Seções e 48 locais. Os Presidentes
minutos e tempo de voto que tam- de Mesa informam que receberam
bém variava entre 30 e 45 segundos, um grande número de Justificativas
deixando para os mais Idosos, que Eleitorais e até o final do pleito não
tiveram preferência de horário en- havia uma contagem definitiva.
tre às sete e 10 horas para votar um
O atraso na divulgação se
tempo maior para o cumprimento do deve, segundo Nota Oficial do TSE

ou 42,27% seguido de Mateus Veneziani da Silva com 24.964 votos
ou 38,82%. Em seguida vem Coronel Stanellis com 9.424 votos, José
Melo com 1.258, Dadinho Fachini
com 645, Álvaro Alencar com 519
e Anderson Gueiros com 319 votos. Deixaram de votar, votaram em
branco ou anularam seu voto totalizam 33.678 Eleitores ou 34,17% do
Eleitorado, confirmando que devido

Foram Reeleitos Fernando
Cuiú, Carlinhos da Farmácia, Agnaldo Butiá, Aurimar Mansano,
Celso Pereira e Tato Aguilar. Os novos Vereadores são Marcos Kinkas,
Cristian Bota, Antonio Carlos Júnior, Baduca Filho, Dé Construtor,
Marcelo Pereira, Jameson Chick
Show, Jair Silva e Vera Morais.
Blog contra e Verso
a Pandemia ultrapassaria os tradi-
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Itamambuca Eco Resort oferece Natal
e Réveillon cercados por natureza e ar puro
Em um ano incomum, como está senMas não para por aí, o resort
também adotou os protocolos:
do 2020, todos estão buscando descansar e
relaxar com segurança. Por esse motivo, o
Utilização ininterrupta de máscara
Eco Resort criou pacotes e atividades especiais, além de adotar todas as medidas de por toda equipe do resort e solicitação de
higiene e distanciamento exigidas pelo Mi- uso a todos os hóspedes, assim como disposição de avisos para a obrigatoriedade do
nistério do Turismo.
uso de máscaras com o decreto lei do goverPara o Natal, o Eco Resort conta com no estadual;
Marcação de distanciamento em toopções de sete, seis ou cinco diárias, todos
com opções no apartamento de luxo, ban- dos os pontos do hotel que corram risco de
galô e apartamento master. O pacote inclui gerar algum tipo de aglomeração (recepção,
café da manhã, servido no restaurante Taio- restaurantes, etc);
Exigência do uso de máscaras e luvas
ba e atividades de lazer especiais de feriado
descartáveis
para acessar a estação de buffet
para adultos e crianças com monitores do
do
café
da
manhã;
hotel.
Distanciamento entre mesas no restaurante
respeitando o espaço mínimo exigiAqueles que optarem em celebrar o
do
pelos
órgãos governamentais;
Natal no Eco Resort, irão desfrutar de uma
Obrigatoriedade
de utilização de
deliciosa massagem (1 sessão de massagem
máscaras
por
crianças
e
adultos durante a
tipo Quick Massage), ceia especial de Natal (serviço de buffet: água, refrigerante e participação nas atividades de recreação;
Intensificação da limpeza em todos
espumante Chandon), seguro chuva, drink
os
locais
do hotel utilizando os produtos inde boas-vindas no check in, um passeio de
dicados pelos órgãos responsáveis;
caiaque (1 passeio de ½ hora por pessoa),
Disposição de sabonete líquido e tomúsica ao vivo no Restaurante Taioba. Além
alhas descartáveis de papel em todos os badisso, crianças até 12 anos não pagam (até 2
nheiros.
crianças no mesmo quarto de dois adultos
A praia de Itamambuca encanta a topagantes), não sendo cobrado taxa de servidos com sua deserta faixa de areia e pedaciço (10%) nas diárias.
nhos de paraíso cercados por natureza quase
intocada. Além da praia, quem vai a Itamambuca poderá também aproveitar o Rio
Itamambuca, que é abastecido com água da
serra e deságua no mar, deixando o cenário
ainda mais espetacular.

local.
“A época de Natal e Ano Novo, normalmente atendemos mais famílias, é um
público que quer relaxar e aproveitar junto
dos familiares e, para isso criamos pacotes
com direito à sessão de massagem, atividade
com a monitoria, trilhas, passeios de caiaque, entre outras opções em meio à natureza”, explica Daniel Galli, gerente de marketing do Itamambuca Eco Resort.
A região de Ubatuba, litoral norte de
São Paulo, possui uma das maiores biodiversidades do mundo, e o Itamambuca Eco
Resort fica estrategicamente localizado em
um dos melhores lugares para poder aprender, cuidar e desfrutar das maravilhas da
Mata Atlântica. Sua privilegiada localização, em área preservada e em frente ao mar,
proporciona aos turistas uma inesquecível
experiência com as mais diferentes espécies
da fauna e flora local.

O Itamambuca Eco Resort oferece uma infraestrutura diferenciada, unindo
todo o charme e a simplicidade típicos da
praia, com serviços e acomodações que prezam pelo conforto do hóspede. Os quartos
foram delicadamente decorados para que o
Já aqueles que querem começar 2021 hóspede se sinta na praia, mas com muito
Este é um passeio muito buscado
em grande estilo, o resort criou pacotes es- conforto, com um estilo rústico, caracteríspelos hóspedes, pois é realizado com guias
peciais que incluem, além dos itens acima, tico de um Eco Resort.
do hotel. O eco-passeio permite que todos
hospedagem no apartamento Master, um
show pirotécnico no deck da praia na noiA área de lazer do hotel conta com possam aprender um pouco mais sobre os
te de Ano Novo e uma festa tropical após a piscinas, brinquedoteca, bicicletas, moni- pássaros, o que comem, como vivem, procriação, diferentes espécies, entre outras
queima de fogos na noite de ano novo.
torias para adultos e crianças, trilha com
curiosidades. Durante os passeios pela Mata
monitor, quadras, alongamento, peça de
Para a segurança dos hóspedes e da teatro infantil feitas pela equipe de recrea- Atlântica, que incentivam a preservação do
santuário, os hóspedes encontram com faciequipe, agora o Itamambuca Eco Resort faz ção, yoga, tênis, caminhadas, vôlei, sinuca,
lidade aves raras, com cores incríveis, coma aferição de temperatura na portaria para futebol, jogos de piscina, basquete, jogos de
portamentos curiosos e cantos surpreendentodos que acessam a estrutura, sejam clien- mesa, passeios de caiaque e stand-up pelo
tes, além de poderem avistar caranguejos,
tes, funcionários ou fornecedores. Além Rio Itamambuca que margeia todo o hotel esquilos, capivaras e com sorte até bichosdisso, eles disponibilizam álcool em gel em (algumas dessas atividades possuem custo -preguiças.
diversos pontos do Eco Resort, principal- adicional). O espaço também oferece uma
mente pontos de uso comum e de passagem. variada programação de atividades internas
Os hospedes podem realizar suas
A distribuição de frascos de álcool gel indi- para adultos e crianças, os passeios elabo- reservas enviando email para reservas@itavidual a todas as reservas do hotel também rados pela equipe de Eco Lazer que des- mambuca.com.br ou pelo telefone (12)3834vendam as diversas maravilhas da natureza 3000, ou ainda pelo site www.itamambuca.
está sendo realizada.

com.br para saber mais informações.
PACOTES DE NATAL
Valor para 02 adultos:
20/12 a 27/12 - (07 diárias)
Apartamento Luxo - R$ 6.868,00
Bangalô - R$ 7.488,00
Apartamento Master - R$ 8.158,00
Pessoa Extra: R$ 2.050,00
21/12 a 27/12 - (06 diárias)
Apartamento Luxo - R$ 5.988,00
Bangalô - R$ 6.518,00
Apartamento Master - R$ 7.098,00
Pessoa Extra: R$ 1.810,00
22/12 a 27/12 - (05 diárias)
Apartamento Luxo - R$ 5.108,00
Bangalô - R$ 5.548,00
Apartamento Master - R$ 6.028,00
Pessoa Extra: R$ 1.570,00
REVEILLON:
Valor para 02 adultos:
27/12 a 03/01 - (07 diárias)
Apartamento Luxo - R$ 9.498,00
Bangalô - R$ 10.448,00
Apartamento Master - R$ 11.488,00
Pessoa Extra: R$ 2.610,00
28/12 a 03/01 - (06 diárias)
Apartamento Luxo - R$ 9.268,00
Bangalô - R$ 10.198,00
Apartamento Master - R$ 11.218,00
Pessoa Extra: R$ 2.550,00
29/12 a 03/01 - (05 diárias)
Apartamento Luxo - R$ 8.918,00
Bangalô - R$ 9.818,00
Apartamento Master - R$ 10.798,00
Pessoa Extra: R$ 2.450,00
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Felipe Augusto, do
PSDB, foi reeleito, neste domingo (15), prefeito de São
Sebastião (SP) para os próximos quatro anos. Ao fim
da apuração, Felipe Augusto
teve 52,28% dos votos. Foram 23.501 votos no total.
O candidato derrotou
Professor Gleivison, que ficou em segundo lugar com
45,01% (20.230 votos).
O atual vice-prefeito
Amilton Pacheco (PSB) obteve 857 (1,91%), enquanto
Engenheiro CLaude Abreu
236 (0,53%), Sombra (PTC)
74 (0,16%) e Ernane Primazzi (PSC) 51 (0,11%).
Os votos brancos somaram 1.082 (2,25%) e os
nulos 2.111 (4,38%).
Felipe Augusto teve
dois terços dos votos dos
eleitores da Costa Sul.
Durante a primeira
entrevista depois de eleito,
concedida à Rádio Morada,
o prefeito agradeceu a população sebastianense pelo
apoio e disse que entre as
prioridades, estão o avanço

nas ações de saneamento básico especialmente na Costa
Sul, obras de pavimentação
e pretende soltar licitação de
novas escolas.
A eleição em São Sebastião teve 24,48% de abstenção, 2,25% votos brancos
e 4,38% votos nulos.

O vice é Reinaldinho,
do Podemos, que tem 32
anos.
Os dois fazem parte
da coligação Para São Sebastião Avançar Ainda Mais,
formada pelos partidos REPUBLICANOS, REDE, PV,
PSDB, AVANTE, SOLIDARIEDADE, PP, PODE,
Felipe Augusto tem DEM, PSL e PTB.
44 anos, é casado, tem suCom a vitória se torperior completo e declara ao
TSE a ocupação de prefeito. na o segundo prefeito reeleiEle tem um patrimônio de- to na história de São Sebasclarado de R$ 1.509.812,27. tião.

Toninho Colucci é eleito
prefeito de Ilhabela
Toninho Colucci, do
PL, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Ilhabela
(SP) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Toninho Colucci teve
50,99% dos votos. Foram
10.266 votos no total. O
candidato derrotou Gracinha, que ficou em segundo
lugar com 19,49% (3.925
votos).

um
patrimônio
declarado de R$
3.045.000,00.

Colucci foi
prefeito em Ilhabela entre 2009
e 2016, e agora
volta ao cargo
pela terceira vez.
Sua administração ficou marcada pelas inúmeras
O vice é João Pedro,
A eleição em Ilhabe- realizações o que deu ao
do
DEM,
que tem 29 anos.
la teve 22,65% de absten- município uma nova imação, 2,2% votos brancos e gem e fortaleceu o turismo
Os dois fazem par4,01% votos nulos.
do arquipélago.
te da coligação Ilhabela
Toninho
Colucci
Sua estratégia eleito- Melhor Pra Você, formada
tem 59 anos, é casado, tem ral foi marcada pelo intenso pelos partidos PDT, PL,
superior completo e decla- uso das redes sociais onde CIDADANIA, PSB, MDB,
ra ao TSE a ocupação de as “lives” foram quase que DEM, PATRIOTA, PP, PC
do B, AVANTE e PRTB.
militar reformado. Ele tem diárias.

Prefeitura continua com entrega
do título de regularização fundiária
do Recanto Vanja
Dos 515 títulos de
regularização fundiária dos
moradores do Recanto Vanja
(Jardim Gaivotas), 215 ainda
não retiraram o documento
na Secretaria de Habitação.
A Prefeitura reforça que a
entrega já está sendo realizada desde o dia 10 de novem- com foto. Caso o proprietário não possa comparecer, o
bro.
representante deve levar uma
Os proprietários de- procuração autorizando a revem retirar o título de regu- tirada pelo dono do imóvel.

compromissos da Prefeitura
com a população da cidade.
O objetivo desse programa é
proporcionar às pessoas dignidade e segurança jurídica,
além de acesso aos serviços
larização fundiária na SecreO
Programa
de
Regude água e luz, entre outros
taria de Habitação, das 9h às
larização
Fundiária
é
um
dos
benefícios.
14h, munidos de documento
Confira a lista dos
beneficiários no link: https://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/wp-content/uploads/2020/11/VANJA-faltantes.pdf
A Secretaria de Habitação fica na Avenida Minas
Gerais, 1.290 – Indaiá. Mais
informações pelo telefone
(12) 3885-1600.
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Supostas fraudes em contratos
da prefeitura deflagram ação da
Polícia Civil e MP em Caraguá

Ação conjunta da
Polícia Civil e a Promotoria
de Justiça de Caraguatatuba cumpriram mandados de
busca e apreensão, na manhã da última terça-feira, em
bairros de Caraguatatuba,
e também em endereços no
Vale do Paraíba e Alto Tietê,
numa operação que investiga
supostas fraudes em contratos da Prefeitura de Caraguá.
Em nota, “a Prefeitura de Caraguatatuba informa
que a Polícia Civil realizou
mandados na Secretaria de
Serviços Públicos e que não
haviam sido informados sobre do que se trata a investigação, mas que estão colaborando as investigações.
De acordo com o Ministério Público, os mandados de busca e apreensão foram realizados na prefeitura
do município, na Secretaria

de Serviços Públicos e em
endereços ligados ao um ex-prefeito e a outras oito pessoas. Ainda segundo o MP,
investigações apontaram que
os alvos da operação são envolvidos em esquema que
visa ao desvio de recursos
públicos por meio de contratos entre uma empresa e a
Prefeitura de Caraguatatuba.
Atendendo a pedido
do MP-SP e da autoridade
policial, a Justiça determinou
a quebra de sigilo de dados
armazenados em telefones
celulares, tablets, computadores e similares que sejam
eventualmente apreendidos.
Conforme a promotoria, representação apresentada pela
Polícia Civil aponta para a
“atuação de uma organização criminosa voltada à prática de crimes perpetrados
contra o erário, consistente

O
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em fraudes relacionadas às
medições e prestação de serviços contratados por meio
de licitação que apresenta
fortíssimos indícios de desvio de verbas em favor de
funcionários públicos”.
Em um vídeo publicado pela manhã do mesmo
dia em sua página no Facebook, o ex-prefeito, disse
que a Polícia Civil esteve
na sua casa. “A Polícia Civil
esteve na minha casa, a mandado do Ministério Público,
para averiguar algo que eu
não estou nem sabendo exatamente o que está acontecendo. Levou algumas coisas que não me complicam
em nada, não tenho nada
a esconder. Vou colaborar
com a Justiça para esclarecer qualquer coisa que for
necessário”, manifestou o
ex-prefeito.

Jornal Noroeste
News comunica o
falecimento da Sra.
Georgina
Aparecida
de Oliveira, esposa
de nosso amigo Zé da
Viola, ocorrido no
último dia 17.
Ao amigo e seus
familiares as nossas
mais sinceras
condolências e o
desejo que Deus
os conforte.

Polícia

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
PM prende foragidos da
justiça em
Caraguatatuba
O primeiro caso
aconteceu no início da noite dessa segunda-feira (16).
Na ocasião uma equipe de
Força Tática da Polícia Militar estava em patrulhamento
pelo bairro Getuba, quando
se deparou com um indivíduo
que ao perceber a presença da
equipe tentou fugir, porém foi
abordado.
Durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, mas ao pesquisar seus
documentos via COPOM foi
constatado que o mesmo estaria sendo procurado pelo crime de furto.
O segundo caso
aconteceu no mesmo dia por
volta das 21h30 no bairro
Perequê-Mirim, onde uma
equipe de Ronda de Apoio se
deparou com um indivíduo
que foi abordado e após pesquisa via COPOM foi consta-

DISQUE
DENÚNCIA 181
Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

tado estar foragido da justiça. apreendido permanecendo à
Dada voz de prisão, ambos disposição da justiça.
foram encaminhados à cadeia
pública.
Dupla é presa após cometer crime de furto em
PM surpreende
Caraguatatuba
adolescente com
Na tarde de quintadrogas em Caraguá
-feira (12), uma equipe da
Na tarde da últi- Polícia Militar foi acionada
ma segunda-feira (16) uma para atender uma ocorrência
equipe da Polícia Militar foi de furto no bairro Porto Novo.
De posse das caacionada para atendimento
de ocorrência de averiguação racterísticas dos indivíduos
de tráfico de drogas no bairro autores do crime, a equipe
iniciou um patrulhamento pePerequê-Mirim.
Em posse das carac- las imediações, e acabou por
terísticas do indivíduo a equi- abordar um dos criminosos
pe iniciou um patrulhamento transportando alguns dos obpelas imediações do bairro jetos furtados. Indagado sosendo possível identificar o bre o segundo indivíduo, ele
adolescente que mesmo após informou que o mesmo havia
tentativa de fuga, acabou sen- seguido adiante pela ciclovia.
do abordado.
Foi realizado conCom ele foram encon- tato com outra equipe que
tradas 05 porções de maconha conseguiu abordar o segundo
e R$ 129,00 em espécie. In- criminoso com o restante da
dagado sobre a venda de dro- res furtiva (coisa furtada). Os
gas, o adolescente confirmou infratores foram reconhecidos
o fato e em consequência foi ainda no local pela vítima.
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Como fica a Câmara Municipal em 2021

Passada a Eleição
da Pandemia fica a nova
composição da Câmara
Municipal de Caraguatatuba e a certeza de que
o Blog Contra & Verso
acertou na previsão entre
Eleitos e Reeleitos. Conheça como fica o novo
Legislativo local, que a
Quanto aos partipartir de janeiro de 2021
dos a composição é esta:
terá a função de elaborar
São três dos partidos
Leis e Fiscalizar o ExePSD, PSDB e PV, dois do
cutivo.
MDB e um de cada partido PP, PRTB, PSC e PTB.
Os 15 membros
Com base nestes números
do Legislativo Caraguao Prefeito Reeleito terá
tatuba são: Tato Aguilar, maioria com 10 VereadoMarcos Kinkas, Cristian res, restando apenas cinco
Bota, Aurimar Mansano, como opositores. É bom
Antonio Carlos Júnior, lembrar que esta é uma
Baduca Filho, Carlinhos análise primária e rasteida Farmácia, Dé Cons- ra, pois ao longo do mantrutor, Marcelo Pereira, dato tudo pode acontecer.
Celso Pereira, Aguinaldo
Butiá, Fernando Cuiú,
Dentre os eleitos
Jameson Chick Show, alguns já fizeram parJair Silva e Vera Morais. te da bancada, tomando
assento no plenário; BaDestes foram ree- duca Filho e Jair Silva.
leitos Tato Aguilar, Au- O primeiro até a gestão
rimar Mansano, Carli- 2013/2016 e o segundo
nhos da Farmácia, Celso no atual mandato, por alPereira, Aguinaldo Butiá guns meses, no lugar de
e Fernando Cuiú. Os no- Duda Silva, que havia
vos eleitos são Marcos tomado posse na SecreKinkas, Cristian Bota, taria de Habitação. Para
Antonio Carlos Júnior, outros dos eleitos a CâBaduca Filho, Dé Cons- mara Municipal não é um
trutor, Marcelo Pereira, mar desconhecido ou um
Jameson Chick Show, lugar que se desconheça
Jair Silva e Vera Morais. como andar e lidar. MarEntre Eleitos e Reeleitos cos Kinkas foi Assessor
mantêm-se a tradição do Vereador Tato Aguilar
política dos últimos 20 e Marcelo Pereira de seu
anos, de renovação na pai, o ex-Vereador Aureliano Gonçalves Pereira
casa dos 40 a 60%.

– AG Pereira – que está
fora do cenário político
local há pelo menos duas
gestões.
Por outro lado alguns dos eleitos nunca
tiveram qualquer contato
com o Legislativo, sendo
no mínimo como frequentadores em Sessões Polêmicas. Cristian Bota, Jameson Chick Show, Vera
Morais e Dé Construtor.
Analisar pelo partido e dividindo entre situação e oposição, podemos
dizer que o novo Quinteto de Oposição, ou o G5
será formado por Fernando Cuiú, Celso Pereira,
Antonio Carlos Júnior,
Jameson Chick Show e
Aurimar Mansano, com
a expectativa de debates
acalorados entre os filhos
dos ex-Prefeito José Pereira de Aguilar e Antonio
Carlos da Silva, respectivamente Tato Aguilar
e Antonio Carlos Júnior.
Quanto aos novatos espera-se que cumpram a função básica da Vereança a
qual foram confiados por
seus eleitores.
Pedro Montemor
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Sicredi comemora 37 anos

A Sicredi, Instituição financeira cooperativa atuante em 22 estados
brasileiros e no Distrito
Federal, adota um modelo de gestão que valoriza
a participação igualitária e
colaborativa dos mais de
4 milhões de associados,
que votam e decidem os
rumos das 115 cooperativas de crédito em todo o
Brasil. Está presente em
1.263 cidades, sendo que
em 202 delas é a única
instituição financeira. As
967 cooperativas de crédito singulares distribuídas
pelo país contam hoje com
5.896 agências. Em nossa
região temos a cooperativa Sicredi Vanguarda, que
atua no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e que
está presente em Caraguatatuba e Ubatuba.
Segundo seu presidente Sr. Aldo Dagostim,
o crescimento do Sicredi
contribui para a expansão

do cooperativismo de crédito no país e com o desenvolvimento das regiões
onde atua, através da participação de todos os associados, que exercem o seu
papel de dono do negócio.
O Sicredi passa por
um processo de modernização para proporcionar
uma troca de experiências
do mundo físico para o digital e vice-versa, usando
a tecnologia para ampliar
o contato com as pessoas. Os associados contam
com aplicativo no telefone
celular, internet banking,
caixas eletrônicos pró-
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Instabilidade desligou sistema
energético que abastece o Amapá

A instabilidade no
sistema elétrico do Amapá
fez com que o fornecimento energético se desligasse,
interrompendo o abastecimento para 13 das 16 cidades
amapaenses por três vezes na
noite desta terça-feira (17).
A informação sobre o novo
blecaute que atingiu a capital,
Macapá, ontem à noite, foi
prios e do Banco 24 Hodada pelo Ministério de Miras, além de presença nas nas e Energia, na manhã de
redes sociais como Face- hoje (18).
tão sendo apuradas. Em nota
book e Instagram.
divulgada ontem à noite, a
Segundo a pasta, o LMTE informou que o novo
Em Caraguatatuba serviço foi interrompido às apagão não teve origem na
o aniversário foi comemo- 20h27, após o repentino desli- linha de transmissão e que
rado na própria agência e gamento automático do trans- não houve nenhum problema
contou com a presença de formador da subestação de no transformador instalado
na subestação de Macapá. Já
seu gerente Sr. André Luiz Macapá e da Usina Hidrelétria Eletronorte informou que o
da Cunha Santos, dos co- ca Coaracy Nunes, localizada desligamento da Usina Coaordenadores de núcleo na cidade de Ferreira Gomes racy Nunes ocorreu “em de(AP). A subestação é operada
Valdecir Gonçalves Berpela empresa privada Linhas corrência de um evento externardes, Cesar Vieira Bi- de Macapá Transmissora de no, provavelmente no sistema
setto e da coordenadora do Energia (LMTE), pertencente de distribuição de energia
comitê mulher Sra. Sandra ao grupo Gemini Energy. Já a elétrica”.

Regina Barbosa Pigotto
Azevedo e de colaboradores. Uma cerimônia simples com a apresentação
de um vídeo institucional
e com o tradicional, parabéns a você.

O vídeo institucional com a história da cooperativa e a palavra do
presidente Aldo pode ser
visto na Caraguá TV, no
site do Jornal Noroeste
News.

Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Vetos da pauta são mantidos

Na noite desta terça-feira, 17 de novembro,
foi realizada a 42ª sessão
ordinária do ano. Os dois
vetos aos projetos do vereador Dennis da Silva
Guerra foram mantidos.
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blicitário em logradouros
públicos e dá outras providências. A proposta tem
como objetivo preservar
o visual paisagístico na
cidade.
Também foi apro-

toriedade do uso de mangueiras transparentes nas
bombas dos postos revendedores de combustíveis
no município.

vado o veto total ao proAmbos foram veO primeiro veto foi jeto de lei 19/20, que protados
por
se tratar de proao projeto de lei 64/19, íbe a afixação de qualquer
que dispõe sobre obriga- tipo de informativo pu- posta inconstitucional.

usina é explorada pela CenA CEA não comentrais Elétricas do Norte (Eletou a alegação da Eletronorte
tronorte), uma subsidiária da
quanto ao problema ter oriestatal Eletrobras.
gem na distribuição. Em nota,
a companhia reforçou que
Outros dois desligaas causas do blecaute desta
mentos ocorreram às 21h03 e
terça-feira (17) estão sendo
às 21h20, enquanto técnicos
apuradas.
tentavam solucionar o problema. Ainda de acordo com o
Incêndio
ministério, em função da insDesde a noite do dia
tabilidade do sistema, demo- 3, a população do Amapá
rou quase uma hora para que enfrenta as consequências
o serviço começasse a ser gra- da falta de energia elétrica.
dualmente restabelecido até O problema foi causado por
atingir o mesmo patamar em um incêndio em um transque vinha operando antes do formador da subestação da
novo incidente, ou seja, com capital, Macapá, que acabou
80% da capacidade integral.
por ocasionar o desligamento automático nas linhas de
Segundo a Companhia transmissão Laranjal/Macapá
de Eletricidade do Amapá e das usinas hidrelétricas de
(CEA), que é responsável por Coaracy Nunes e Ferreira Godistribuir a energia elétrica mes, que abastecem a região.
para todo o estado e é controlada pelo governo estaduO transformador que
al, o novo problema só foi pegou fogo pertence à LMTE,
contornado por volta da 1h do grupo Gemini Energy, que
da manhã de hoje (18), mas assumiu as operações da antidevido ao sistema de rodízio ga Isolux, empresa espanhola
implementado em razão do que havia ganho a concessão
desabastecimento que desde a deste e de várias outras obras
noite do último dia 3 afeta o e serviços públicos no país,
Amapá, em alguns bairros só mas que hoje está em processo de recuperação judicial.
houve luz a partir das 4h.

como outros dois equipamentos também foram danificados, não houve possibilidade
de reaproveitamento das peças para religamento da subestação. Desde então, o Ministério de Minas e Energia
montou uma força-tarefa para
enfrentar a crise; a estatal Eletronorte assumiu o fornecimento emergencial de energia
e até as Forças Armadas tiveram que ser mobilizadas para
transportar equipamentos e
suprimentos para o estado a
fim de atender à população.
Laudo
Na quarta-feira (11), a
Polícia Civil do Amapá divulgou o resultado de um laudo
preliminar que aponta que,
ao contrário do que a LMTE
informou inicialmente, o incêndio no transformador da
subestação de Macapá não
foi causado por um raio, mas
sim pelo superaquecimento
em uma peça do equipamento. No mesmo dia, policiais
civis cumpriram mandados de
busca nas instalações da empresa, onde apreenderam documentos e realizaram novas
perícias.
Na sexta-feira (13),
a 2ª Vara Federal Cível do
Amapá estendeu o prazo para
que a LMTE restabeleça integralmente o fornecimento
energético para todo o estado,
sob pena de multa de R$ 50
milhões.

Em nota divulgada ontem (15), a empresa informou
que um novo transformador
deve chegar a Macapá nos
próximos dias, e tão logo seja
instado e comece a funcionar,
permitirá que o serviço seja
O transformador in- normalizado em poucos dias.
As causas do probleAgência Nacional
ma desta terça-feira ainda es- cendiado foi destruído. E
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

98128-7496

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Use seu jogo de cintura caso ocorram falatórios
e vá atrás dos seus objetivos sem pressa. Você poderá
abusar da sua intuição. Nº da Sorte 58.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Quem não

Em algumas situações, não se esqueça de que
o bom senso é a melhor decisão. Conte com a sorte para se
dar bem. Seu jogo de cintura e poder de comunicação farão
toda a diferença. Nº da Sorte 28.

deve não teme!”

Gêmeos - 21/05 à 20/06

Pode pintar uma transa sem compromisso,
mas preste atenção para não se envolver demais e depois
acabar sofrendo. Nos seus relacionamentos, não dê ouvidos
a quem só tem críticas a fazer. Nº da Sorte 12.

Câncer - 21/06 à 21/07

Boa semana para mudar coisas que incomodam
você. Excelente astral para intensificar o convívio com o
gato. Nº da Sorte 14.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

Abra-se mais para o sentimento de amor e
concentre-se nos seus planos para o futuro. Use todo seu
dinamismo no trabalho. Com sua sensibilidade em destaque,
curta sua cara-metade. Nº da Sorte 16.

Virgem - 23/08 à 22/09

Dedique-se mais aos assuntos do coração e
não se estresse tanto com os compromissos. Sua saúde
estará equilibrada, mas suas emoções devem ser abaladas.
Nº da Sorte 28.

Libra - 23/09 à 22/10

Pode precisar fazer mudanças para se dar bem
na profissão. Fique em contato com a natureza e mantenha
sua saúde em dia. No amor enfrente suas inseguranças.
Nº da Sorte 10.

Escorpião-23/10 à 21/11

Aproveite está semana com alegria. Seu
potencial será valorizado no emprego, mas mantenha o
pensamento positivo para se dar bem. Assim, ganhará o
respeito de todo mundo. Nº da Sorte 19.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

Algumas mudanças podem acontecer na
sua vida e seus caminhos estarão abertos. Acredite na
sua capacidade de se dar bem, e não perca o foco para
conquistar o sucesso que tanto deseja. Nº da Sorte 23.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Caso esteja só, terá ótimas chances na paquera. Use suas ideias ousadas para se arriscar em novos
horizontes no setor profissional. Este é um bom momento
para fechar contratos. Nº da Sorte 11.

Aquário-21/01 à 19/02

Dê um pouco mais de atenção ao seu corpo e
seu bem-estar. No amor, aventuras passageiras não terão
vez. Nº da Sorte 07.

Peixes - 20/02 à 20/03

Evite perder tempo com detalhes sem importância e não permita que o clima de tensão prejudique seu
humor. Caso esteja em busca de um grande amor, esta é
a hora. Nº da sorte 73.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINARIA PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA PARA
O BIÊNIO 2021 A 2022
A ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DE CARAGUATATUBA, CNPJ 65.511.461/0001-74, com sede na
Avenida Brasília nº 157, bairro Jardim Jaqueira, Município de Caraguatatuba, através de sua diretoria executiva devidamente representada por
sua Presidente Nilma as Silva Spranger, CONVOCA por este EDITAL,
afixado na sua sede e publicado no jornal, todos os seus associados
regulares com a tesouraria para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINARIA, que será realizada na sua sede no dia 18 de dezembro de
2020, com a seguinte ordem do dia:
1.- Eleição da nova Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal para o biênio 2021/2022 (artigo 19 do
Estatuto Social).
Observação: As chapas concorrentes devem inscreverse até quinze (15) dias antes da eleição.
2.- Prestação de contas da diretoria
2018/2020.
3.- Determinação da data da posse da nova
diretoria.
A ASSEMBLÉIA GERAL instalar-se-á em primeira chamada às 10:00
horas com a presença de 2/3 de seus associados e em segunda chamada
as 10:30 horas, com a presença de qualquer número de associados, não
exigindo a lei quórum especial.
CARAGUATATUBA, 19 de novembro de 2020.
NILMA DA SILVA SPRANGER
Presidente

Apartamento Massaguaçu 1 dorm. c/garagem/ R$ 185.000,00/ cód.
1395/ (12) 98126-8800/
creci 26535J

Apartamento
locação Indaiá/2 dorms/
1 vaga/ R$ 1.800,00/
CRECI 114.203/ 12
99150-5005

Casa Verde de Mar
2 dorm/ 1 suíte/ R$
240.000,00 cód. 1413/
(12) 98126-8800/ creci
26535J

APTO FINANCIADO 2
dor/ sla/ coz/ wc/ R$ 190
mil/ px ATACADÃO/ Cel/
Zap 98187 8636

- 10
-- 15

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr.
Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que CELSO LUIZ DA SILVA
e ANGELA MARIA ARANTES DA SILVA, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
de um terreno situado no Bairro Massaguaçú no Município e Comarca de
Caraguatatuba/SP, encontrando-se com as seguintes medidas e confrontações: uma área de formato retangular com 242,48 mts2, que inicia no ponto
A, de coordenadas N. 7.392868,522 E. 466.748,431 deste segue com a
distância de 23,98 metros e azimute 48º09 24 confrontando com Ademir
Rodrigues até o ponto B de coordenadas N.7.392.884,503 e E.466.766,188
deste deflete a direita e segue com a distância de 10,12 metros e azimute
139º00 50 confrontando com córrego Cocanha até o ponto C, de coordenadas N. 7.392.876.862 e E.466.772.827 deste deflete novamente a direita
segue com a distância de 23,96 metros e azimute 228º09 24 confrontando com Rodolfo Benedito de Freitas até o ponto D de coordenadas N.
7.392.860.881 e , 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 20 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 30 de abril de 2020.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003127-46.2017.8.26.0126 e
código 8A4799F.
Este documento é cópia do original, assinado digita
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Golfinho Casa PLN
687 2 dorm/ sala/ cozinha/ wc social/ área de
serviço/ 3 vagas/ 260
mil (12) 3883-4840 creci
80169 F

Jardim das Palmeiras Casa PLN 680
2 Dorm. (sendo 1 suíte)
sala/ coz/ 2 wc social/ 2
Vagas/ 265 mil (12) 38834840 creci 80169 F

ALUGO Sítio Pegorelli definitivo 30.000m²
casa principal e caseiro pasto e outras
benfeitorias no asfalto/
R$1.000,00/
Cel/Zap
98187 8636

Casa à venda Golfinhos/ 3 dorms (suíte), 2
vagas./ R$ 195.000,00
- Aceita financiamento.
CRECI 114.203/ 12
99150-5005

Vendo Lancha 18
pés/ Casco Cobra, Motor 90HP Yamaha/ 5
lugares + Piloto/ Ótimo
estado /12 99630-2040

Apartamento
Jardim Aruan/ 2 dormitórios/ garagem/ R$
210.000,00/ cód. 1081/
(12) 98126-8800/ creci
26535J
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Golfinho Casa PLN
628 2 Dorm. (sendo 1
suítes) Sala/ coz/ wc social/ 2 vagas/ Área serv/
195 mil (12) 3883-4840
creci 80169 F

Chácara c/ casa 1
quarto/ varanda grande
c/ churr/ fogão a lenha/
terreno 15x200/ R$
180 mil/ Rio Claro (12)
98126-8800/ creci 26535J
Canto do Mar Terreno
PLN 685 10 X 44 Área
Total 440m² 100 metros
da pista 130 mil/ (12)
3883-4840 creci 80169 F

Pontal santa Marina
Casa PLN 681 2 Dorm.
(sendo 2 suíte) Sala/ coz/
wc social/ área de serviço/ 3 vagas/ 265 mil (12)
3883-4840 creci 80169 F
Rio do Ouro Casa
PLN 453 2 Dorm/ sala
coz/ wc social/ 2 vagas
de garagens/ área de serviço/ 240 mil (12) 38834840 creci 80169 F

Poiares Casa PLN
671 2 Dorm. (sendo 1
suíte) sala/ coz/ wc social/
1 vaga/ área serv/ 249
mil (12) 3883-4840 creci
80169 F

Massaguaçu Sobrado
cond Fech. PLN 124 2
Dorm. (sendo 2 suíte)
sala/ coz/ wc social/ 1
Vaga/ área serv/ piscina/
270 mil (12) 3883-4840
creci 80169 F

Massaguaçu Casa
PLN 243 2 Dorm/ sala/
coz/ wc social/ 1 vaga/
área serv/ condomínio
fechado/ 240 mil (12)
3883-4840 creci 80169 F

19 de novembro de 2020

- 10
-- 17

Noroeste News - Classificados

CRECI 80169 F

USE SEU FGTS COM INTELIGÊNCIA ! CONFIRA OS IMÓVEIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA !!!
Massaguaçu

Apartamento PLN 465

VENDAS

2 Dorms, (sendo 1 suíte), sala, cozinha
Wc social, vaga de garagem, área de serviço
Piscina, churrasqueira, espaço kids,
Varanda gourmet, espaço fitnes
A partir de

240 mil
Massaguaçu

Sobrado cond fech PLN 676
2 Dormitórios, (sendo 2 suítes)
sala, cozinha, 3 wc social
Vaga garagem, área de serviço
Churrasqueira e piscina

320 mil

357 mil
Pereque Mirim

Casa PLN 425
02 Dormitórios, sala, cozinha, wc social
Área de serviço, 2 vagas de garagem
Aceita Financiamento Bancário
Casa individual

195 mil
Golfinho

Golfinho

Casa PLN 687

2 dormitórios, sala, cozinha,
wc social, área de serviço

3 vagas de garagens,

260 mil

Massaguaçu

Cidade Jardim

Casa PLN 243
2 Dormitórios, sala, cozinha
wc social, vaga garagem
Área de serviço,
condomínio Fechado

Casa à venda Poiares/ 3 dorms/ 3 vagas/
R$ 550.000,00 /Aceita
financiamento. / CRECI
114.203/ 12 99150-5005

Casa à venda Golfinhos/ 3 dorms (suíte), 2
vagas./ R$ 195.000,00
- Aceita financiamento.
CRECI 114.203/ 12
99150-5005

Sobrado à venda
Sumaré/ 2 dorms/
edícula/ 3 vagas/ R$
350.000,00 / Aceita financiamento./ CRECI
114.203/ 12 99150-5005
Condomínio Pontal Santa Marina cód.
1330/ 2 suítes/ 60m²/ R$
220.000,00/ (12) 981268800/ creci 26535J
Perequê Mirim Casa
PLN 425 02 Dorm/ sala/
coz/ wc social/ área serv/
2 vagas/Aceita Financ.
Bancário/ 195 mil (12)
3883-4840 creci 80169 F

Jardim das Palmeiras
Casa PLN 680

2 Dormitórios (sendo 1 suíte)
sala, cozinha, 2 wc social
2 Vagas de garagem

265 mil
10 X 44

Área Total 440m²
100 metros da pista

130 mil

Av: Rio Branco, 1670 - Indaia - Caraguatatuba
Www.planinvestimoveis.com.br
contato@invistaemcaragua.com.br

Condomínio Jardim
Gaivotas 2 dorm/ com
garagem/R$ 220.000,00/
cód. 1410/ (12) 981268800/ creci 26535J

270 mil

Terreno PLN 685

195 mil

Casa Balneário Helena
3 dorm/ 1 suíte/ 300m² de
terreno/ R$ 350.000,00/
cód. 1411/ (12) 981268800/ creci 26535J

2 Dormitórios(sendo 2 suíte)
sala, cozinha, wc social
Área de serviço, piscina
Vaga de garagem

Canto do Mar

Casa PLN 628

2 Dormitórios (sendo 1 suítes)
Sala, cozinha, wc social,
Área de serviço,
2 Vagas de Garagens

CHÁCARA PEGORELLI R$ 150 mil/ 2880m²/
100m da nova rodovia/
ot. Local/ Cel/Zap 98187
8636

Sobrado cond Fech. PLN 124

Martim de Sá

Casa Cond. Fechado PLN 670

2 Dormitórios, 2 sala, cozinha
Wc social, vaga de garagem

Área de serviço

250 mil

Pontal Santa Marina

Sobrado cond. Fechado PLN 376
3 Dormitórios, (sendo 3 suíte)
sala, cozinha, 4 wc social
Churrasqueira área de serviço
4 vagas de garagem,

350 mil

Poiares

Casa PLN 671
2 Dormitórios, (sendo 1 suíte)
sala, cozinha, wc social
Vaga de garagem,
Área de serviço

249 mil

Massaguaçu
Sobrado PLN 672

3 Dormitórios,(sendo 2 suíte)
sala, cozinha, wc social
2 vagas de garagem,
área de serviço

550 mil

Pontal santa Marina

Rio do Ouro

2 Dormitórios(sendo 2 suíte)
Sala, cozinha, wc social
área de serviço, 3 vagas de garagens

2 Dormitórios, sala
cozinha, wc social
2 vagas de garagens,
área de serviço

Casa PLN 681

265 mil

Casa PLN 453

240 mil

(12) 3883-4840

Vendo terreno 1.000m²
murado e aterrado c/projeto
aprovado de 10 sobrados
na Rua Cristovão de Barros/
um quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em R$
550.000,00 mas aceito contra oferta (12) 99660-2700
com Flávio
PEGORELLI SÓ R$ 30
mil lote 150m² px nova estrada/ facilito 50% entrada/
restante 30 x R$500,00/
Cel/Zap 98187 8636
VENDO 1 sofá de canto
cinza escuro de tecido
valor R$200,00 / Tratar
telefone 98230-0553

TROCO ou VENDO
chácara no Pouso Altinho,
casa c/ 3 cômodos, coz.,
c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar formado / R$ 60mil / 996185124 c/ Maria

BCO ALTO R$ 43 mil/
Lote 125m²/ rua calçada/
creche/ escolas/ mercado/ Cel/Zap 98187 8636

Casa à venda Golfinhos/ 3 dorms (suíte), 2
vagas./ R$ 195.000,00
- Aceita financiamento.
TRAVESSÃO R$ 190 CRECI 114.203/ 12
mil sobrado 3 dor/ sala/ 99150-5005
coz/ gar/ varanda/ ot. LoChácara
cal/ Cel/Zap 98187 8636 VENDO
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$
Apartamento à venda 60 mil e 500metros R$30
Martim de Sá/ 3 dorms mil/ Tratar (12) 99118(suíte)/ 1 vaga coberta/ 2 2295 c/José
varandas/ R$ 260.000,00
/ Aceita financiamento. PROCURO trabal/ CRECI 114.203/ 12 ho de faxineira em casa
99150-5005
e escritório/ 98230-0553

Ofereço trabalho de
garçom/ barmem/ cozinheiro recepção/ segurança e decoração para
bar restaurante ou hotéis
e pousadas / James Malcher contato WhatsApp
12 99619-0442

PROCURO
TRABA-LHO DE: Jardineiro/ zelador/ segurança
ou porteiro contatar:
(11)95198-3589 ou (11)
95370-4765
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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