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“Licença para Matar”
No Mato Grosso do Sul, An-

dré Luiz Leonel Andrea, comandan-
te do 3º Pelotão em Bodoquena, foi 
flagrado por câmeras de segurança 
dando chutes e socos em uma mulher 
algemada dentro do quartel. Quatro 
civis e um PM assistiram à cena sem 
fazer nada.

No Ceará, no dia da Consciên-
cia Negra, a Polícia Militar avançou 
com gás de pimenta e balas de bor-
racha sobre um grupo de mulheres e 
militantes do movimento negro que 
protestavam em frente à Secretaria de 
Administração Penitenciária, contra a 
violência nos presídios.

No último sábado em São Pau-
lo, um vídeo gravado por moradores e 
apresentado pela TV, mostra dois po-
liciais militares agredindo um jovem 
no momento em que ele se entrega 
após tentar fugir.

Mais grave são as cenas do 
Supermercado Carrefour que mostra-
ram ao mundo o assassinato brutal de 
João Alberto, espancado até a morte 
por seguranças do estabelecimento. 

Esses fatos por si só expõem o 
grau de racismo e violência que ocor-
re no Brasil contra os menos favore-
cidos.

Manchete do G1 diz que nú-
mero de pessoas mortas pela polícia 
cresce no Brasil no 1º semestre em 
plena pandemia. Casos como esses se 
repetem todos os dias em todas as re-
giões do país.

Em 1975 em minha primei-
ra viagem aos Estados Unidos onde 
participava de um congresso, presen-
ciei em uma farmácia, lá chamada de 
“drugstore”, um rapaz ser preso por 
furtar uma miudesa. 

Ao ser conduzido pelo poli-
cial à viatura após ser algemado, foi 
agredido pelo policial que o jogou 
para dentro do veículo aos trancos. 
De imediato o proprietário do esta-
belecimento, de forma enérgica e na 
frente de todos, chamou a atenção do 
policial que abaixando a cabeça foi 

embora.
Um dos amigos que me acom-

panhava e que também presenciou o 
ocorrido, comentou com o proprietá-
rio que se fizesse o mesmo no Brasil, 
ou também apanhava ou seria condu-
zido a delegacia por desacato a autori-
dade. De pronto o mesmo respondeu:  
“Se eu não fizer nada hoje, amanhã 
ele poderá fazer o mesmo comigo”, 
disse. Essa foi para mim uma grande 
lição.

Além de criticar esses episó-
dios, manifesto aqui minha solida-
riedade com essas vítimas, principal-
mente aos negros que são diariamente 
discriminados em nossa sociedade. 

Se essas pessoas não se ma-
nifestarem, não forem as ruas como 
estão indo protestar e denunciar, tudo 
vai continuar a acontecer. 

Repudio qualquer ato de vio-
lência em manifestações, mas apoio 
todo e qualquer movimento justo e 
legítimo dos menos favorecidos, que 
são sempre reprimidos com violência 
por quem é pago para proteger e pre-
servar a vida. 

Digo mais. Vocês têm hoje a 
seu favor a tecnologia. Filmem e en-
viem aos veículos de comunicação 
essas atrocidades, para que os respon-
sáveis sejam punidos e que a justiça 
possa ser feita.

Envio também meus cumpri-
mentos a aqueles que na madruga-
da, em um legítimo ato de protesto, 
pintaram na via pública, na Avenida 
Paulista em São Paulo “Vidas Pretas 
Importam”.

Não podemos mais admitir 
fatos como os publicados essa sema-
na, que nas escolas privadas de São 
Paulo, apenas um em cada dez alunos 
sejam negros, ou que apenas um em 
cada quatro, pós-graduandos no Bra-
sil sejam negros. 

Todos somos responsáveis por 
construir um Brasil mais justo, mes-
mo quando imbecis dão a seus subal-
ternos “Licença para Matar”.

Contratações para segurança patrimonial 
estão aquecidas no fim do ano

Com a queda dos 
casos de coronavírus e a 
retomada dos negócios, 
inclusive com a ampliação 
gradual do horário de fun-
cionamento de estabeleci-
mentos, GRUPO GR, um 
dos maiores do segmento, 
registra que as admissões 
dobraram entre agosto e 
outubro em comparação 
ao primeiro semestre

 Após o pico da 
pandemia, a economia 
brasileira começa a dar si-
nais de melhora. A Alshop 
(Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping), por 
exemplo, realizou uma 
pesquisa com os lojistas 
associados e estima contra-
tação de 32 mil pessoas na 
Grande São Paulo, a partir 
da reabertura ampliada dos 
shoppings na capital e na 
região metropolitana, em 
meados do último mês. 

 
“O cenário certa-

mente contribui para a 
necessidade de pessoal. 
De agosto a outubro, com 
a gradual reabertura, já 
conseguimos dobrar o nú-
mero de contratações para 
o comércio, não apenas de 
vigilantes, mas também 
porteiros e equipe de lim-
peza. Nossa expectativa 
para os meses seguintes, 
com a manutenção deste 
contexto de controle da 

pandemia, é de um au-
mento ainda maior”, diz 
Paulo Afonso Rodrigues 
Marques, diretor de RH do 
GRUPO GR.

 
Ele ressalta que a 

empresa contrata sempre 
em regime CLT, ou seja, o 
cenário é otimista em lon-
go prazo, justamente em 
razão da retomada de ne-
gócios variados: “muitos 
estabelecimentos voltaram 
a funcionar com a carga 
normal de horário, o que 
também permite a norma-
lização do número de fun-
cionários”.

 
Segundo Marques, 

o e-commerce também 
vem contribuindo para a 
retomada nas contratações 
em razão da necessidade 
de pessoal para atender 
o setor de logística.  De 
acordo com um estudo da 
AppsFlyer, os downloads 
de aplicativos de compras 
cresceram 100% no Bra-
sil, durante a pandemia de 
covid-19. No mesmo pe-

ríodo do ano anterior, as 
compras por aplicativo de 
varejo ficaram por volta de 
84% segundo a pesquisa.

 
“Tanto a cadeia de 

logística, responsável pelo 
gerenciamento do comér-
cio realizado de maneira 
online, quanto a indústria, 
que abastece este setor, es-
tão reaquecidos e para o 
nosso negócio de serviços 
isso é bom porque repre-
senta novas oportunidades 
de trabalho em diversas 
frentes”, comenta o diretor 
de RH do GRUPO GR.

 
O GRUPO GR tem 

mais de 100 vagas abertas 
em todo o Brasil para os 
cargos de vigilante, con-
trolador de acesso, agente 
de conservação/limpeza, 
porteiro e recepcionista. 
A inscrição é somente on-
line pelo site https://gru-
pogr.pandape.com.br/. O 
processo seletivo também 
acontece de maneira digi-
tal.
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Procon de Caraguatatuba alerta sobre  
“pegadinhas” e golpes nas ofertas 

da Black Friday
Em 2020, a Black 

Friday, evento em que di-
versos estabelecimentos 
comerciais promovem des-
contos e promoções, será na 
próxima sexta-feira (27/11) 
e o Procon da Prefeitura 
de Caraguatatuba fornece 
orientações para os con-
sumidores aproveitarem a 
data de forma consciente e 
responsável.

O diretor do Pro-
con de Caraguatatuba, 
Aliex Moreira, orienta que 
o consumidor fique atento 
às ofertas recebidas por e-
-mail. “Se o consumidor 
estiver pesquisando um 
produto no site da loja, e 
depois receber e-mail com 
preço promocional não 
compre! Geralmente é gol-
pe. O cliente deve entrar no 
site da loja e verificar se o 
valor do produto baixou o 
preço, desconfie sempre!”.

Além disso, a reco-
mendação de Moreira é que 
o comprador não realize 
transações via WhatsApp, 
Facebook ou Instagram e as 
compras devem ser sempre 
por meio de cartão de crédi-
to. “Se for golpe, você pode 
conseguir um desacordo 
comercial e cancelar a com-
pra, já no boleto não há esta 
possibilidade, e infelizmen-
te, o consumidor não vai 
conseguir o dinheiro de vol-
ta”, alerta.

Ao todo, o Procon da 
Prefeitura de Caraguatatuba 
recebeu 16 reclamações re-
lacionadas a venda de pro-
dutos na Black Friday de 
2019. As queixas chegaram 
ao órgão no mês de dezem-
bro.  Dessas 16, 14 estavam 
relacionadas a não entrega 
da mercadoria, uma à ven-
da enganosa (entrega de um 
produto de baixa qualidade 
que não executa da finalida-
de anunciada) e mais uma 
relacionada à publicidade 

enganosa.

A Black Friday (em 
português, sexta-feira ne-
gra) é o dia que inaugura a 
temporada de compras de 
Natal com grandes promo-
ções em muitas lojas. É um 
dia depois do Dia de Ação 
de Graças (Thanksgiving 
Day), nos Estados Unidos, 
após a quarta quinta-feira 
do mês de novembro.

Reclamação – Para 
o registro da reclamação, o 
consumidor deve compare-
cer ao órgão pessoalmente 
ou por meio de terceiros, 
com uma procuração. É 
preciso apresentar RG, CPF 
e toda documentação perti-
nente à reclamação, como 
nota fiscal, ordem de servi-
ço, comprovante de paga-
mento e outros.

O atendimento para 
registro de reclamações, 
retorno e cadastro de Nota 
Fiscal Paulista é realizado 
de segunda a quinta-feira, 
das 9h às 14h. Na sexta-fei-
ra, a equipe fiscaliza os lo-
cais com mais reclamações 
dos consumidores.

O atendimento ao 
público do Procon de Ca-
raguatatuba é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 14h. 
O prédio fica na Avenida 
Frei Pacífico Wagner, 908 
– Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3897-
8282 ou pelo procon@cara-
guatatuba.sp.gov.br.

Veja mais orientações

Recomenda-se fazer 
uma lista do produto ou ser-

viço que precisa ou deseja 
e que estipule um limite de 
gasto, evitando assim gas-
tar mais do que o previsto e 
prejudicar o orçamento.

Observar o prazo de 
entrega e informar-se ante-
cipadamente sobre a políti-
ca de troca da empresa são 
atitudes que ajudam a evitar 
problemas.

O valor do frete 
também é algo que deve 
ser observado – se o valor 
for muito alto, o preço pro-
mocional pode não valer a 
pena.

Nas compras feitas 
em sites, é preciso estar 
atento se há alteração no 
preço informado inicial-
mente (da oferta inicial, 
passando pela colocação do 
produto no carrinho até o 
pagamento).

Antes de qualquer 
compra online, é impor-
tante fazer uma consulta à 
lista “evite estes sites” do 
Procon-SP https://sistemas.
procon.sp.gov.br/evitesite/
list/evitesites.php

Serviço

Procon da Prefeitura de Ca-
raguatatuba

Endereço: Av. Frei Pacífico 
Wagner, 908 – Centro

Horário de Atendimento: 
Das 9h às 14h – de segunda 
a sexta-feira

Telefone: (12) 3897-8282
E-mail: procon@caraguata-
tuba.sp.gov.br

Dia Internacional da Não Violência 
contra a Mulher dá início a Campanha 

de 16 dias de ativismo
Hoje, dia 25 de no-

vembro é lembrado como 
Dia Internacional da Não 
Violência contra a Mulher. 
A data foi escolhida no pri-
meiro Encontro Feminista 
Latino-Americano e Cari-
benho de 1981, realizado 
em Bogotá, na Colômbia, 
para homenagear as irmãs 
Maria Teresa, Minerva e 
Patria Mirabal, Las Mari-
posas.

Elas foram violen-
tamente torturadas e as-
sassinadas nesta mesma 
data, em 1960, a mando do 
ditador da República Do-
minicana Rafael Trujillo. 
A morte violenta causou 
grande comoção na Repú-
blica Dominicana com re-
percussão mundial.

Em Caraguatatuba, 
a proposta é mais ampla. 
De 25 de novembro a 10 
de dezembro, a campanha 
é voltada a todos os atos 
violentos, sejam para mu-
lheres, idosos, crianças e 
adolescentes, por gênero, 
identidade social, racial, 
entre outros. Diante disso 
será promovida a campa-
nha pelos 16 Dias de Ati-
vismo pelo Fim da Violên-
cia.

Falando de violência 
contra a mulher, em 2019, o 
Ligue 180, canal de denún-
cias gratuito, registrou um 
total de 1,3 milhão atendi-
mentos telefônicos. Desse 
número, 6,5% foram de-
núncias de violações contra 
a mulher. Com a pande-
mia do novo coronavírus, 
a Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos ampliou 
os canais de atendimento 
do serviço. Nos primeiros 
quatro meses de 2020, hou-
ve um crescimento médio 
de 14,1% no número de 
denúncias feitas ao Ligue 
180 em relação ao mesmo 

período do ano passado.

Caraguatatuba pos-
sui um equipamento espe-
cífico para atender mulhe-
res vítimas de violência, o 
Centro Integrado de Aten-
dimento à Mulher (Ciam). 
Atualmente, são mais de 
300 referenciadas que pos-
suem um equipamento de 
acolhida, que ajuda a supe-
rar a situação de violência, 
por meio de atendimentos 
em grupos, psicossocial e 
jurídico.

A denúncia anônima 
pode ser feita pelo disque 
180 ou disque 100. Para 
outras formas, é necessário 
que a mulher compareça ao 
Ciam ou qualquer unidade 
da Assistência Social para 
atendimento com técnico 
que avaliará a demanda.

Logo que a vítima é 
acolhida no espaço, é rea-
lizada avaliação do risco 
para decidir, junto com a 
mulher, as medidas a serem 
tomadas. O acompanha-
mento é realizado por meio 
de atendimentos individu-
alizados, visita domiciliar 
e grupos (suspensos agora 
devido à pandemia).

O objetivo é o em-

poderamento das mulheres 
por meio de espaços de re-
flexão e conhecimento dos 
seus direitos, permitindo 
assim, que ela supere a vio-
lência sofrida e trace novos 
planos para sua vida.

Para denunciar qual-
quer ato de violência con-
tra a mulher, ligue 180. 
Esse número é gratuito, 
confidencial (anônimo) e 
funciona 24 horas, todos os 
dias da semana, inclusive 
finais de semana e feria-
dos, e pode ser acionado de 
qualquer lugar do Brasil.

Confira a programa-
ção completa da Campa-
nha de 16 dias de ativismo 
pelo fim da violência: ht-
tps://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/2020/11/
caraguatatuba-realiza-16-
-dias-de-ativismo-pelo-
-fim-da-violencia-contra-
-as-mulheres/

Serviço:

CIAM – Avenida Cuiabá, 
400 – Indaiá (próximo ao 
AME).

Telefone: 3883-9908.

Horário de atendimento: 
das 9h às 15h
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Renegociação de dívidas na 7ª 

Semana Nacional de Educação Financeira 
digital encerra no domingo (29)

Consumidores têm 
a chance de renegociar as 
dívidas com instituições fi-
nanceiras por meio da pla-
taforma online consumidor.
gov.br. Este ano, devido à 
pandemia, as solicitações 
deverão ser feitas na moda-
lidade virtual, até o dia 29 
de novembro.  A ação faz 
parte da 7ª Semana Nacio-
nal de Educação Financeira 
(ENEF), realizada pela Se-
cretaria Nacional do Con-
sumidor do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
(Senacon/MJSP).

O consumidor.gov.
br atua como uma alter-
nativa para a solução do 
problema diretamente com 
as empresas cadastradas. A 
plataforma não substitui o 
serviço prestado pelos Ór-
gãos de Defesa do Consu-
midor, que permanecem à 
disposição para orientar e 
auxiliar o cidadão em seus 
pedidos de renegociação de 
dívidas.

Após o registro na 
plataforma, a instituição 
financeira terá o prazo de 
até 10 dias para apresentar 
uma resposta. O devedor, 
por sua vez, terá até 20 dias 
para avaliar se o atendimen-
to prestado foi satisfatório 
ou não. Durante esse prazo, 

a pessoa poderá interagir 
com a empresa, para anexar 
documentos, tirar dúvidas 
ou complementar sua recla-
mação, caso necessário. Os 
consumidores também te-
rão acesso, gratuitamente, 
a materiais sobre educação 
financeira, previdenciária e 
fiscal.

Como negociar?

 Para participar, o 
consumidor deve acessar 
a plataforma www.consu-
midor.gov.br, realizar um 
cadastro (caso ainda não 
o tenha), selecionar uma 
instituição financeira e for-
malizar sua solicitação de 
renegociação de débitos. 
Ao preencher a solicitação, 
é importante selecionar no 
campo “Problema” a op-
ção “Renegociação/parce-
lamento de dívida”. Já no 
campo “Descrição da Re-
clamação”, o consumidor 
deve informar que deseja 
participar da ação de rene-
gociação de dívidas.

Programa de Apoio ao 
Superendividado do 

Procon

O Programa de 
Apoio ao Superendivida-
do (PAS) é um trabalho do 
Procon-SP  para auxiliar 
os consumidores supe-
rendividados, orientando, 
educando e promovendo a 
renegociação de dívidas.  O 
consumidor interessado em 
aderir ao PAS deve entrar 
em contato com o Procon 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba pelo telefone (12) 
3897-8282 e agendar um 
horário de segunda a quin-
ta-feira, das 9h às 14h.

Podem participar 
pessoas físicas, maiores de 
18 anos e capazes, que te-
nham a maior parte de sua 
renda comprometida por 
dívidas vencidas ou a ven-
cer, com bancos, cartões de 
crédito, financeiras e em-
presas de varejo. Não são 
atendidas pelo programa as 
dívidas de multas, indeniza-
ções, taxas de condomínio, 
aluguel, pensões alimentí-
cias, impostos (dívidas fis-
cais) e parcelas do sistema 
habitacional, além de dívi-
das em nome de empresas. 
A atuação é restrita a rene-
gociação de débitos pro-
veniente de juros e multas 
passíveis de renegociação.

O atendimento ao 
público do Procon de Ca-
raguatatuba é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 14h. 
O prédio fica na Avenida 
Frei Pacífico Wagner, 908 
– Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3897-
8282.

Mais sete novos abrigos de ônibus 
são instalados em Caraguatatuba

A Prefeitura de 
Caraguatatuba entregou 
mais sete novos abrigos 
de ônibus nas regiões nor-
te e central. Outros 16 es-
tão em fase de conclusão, 
faltando apenas a coloca-
ção de alguns elementos 
como piso tátil e bateria. 
Os últimos cinco faltam a 
instalação dos vidros.

Entre os novos 
abrigos de seis e três 
metros de cumprimento, 
quatro foram implantados 
ao longo da Rodovia Rio-
-Santos (SP-55) nos bair-
ros Massaguaçu, Cocanha 
e Martim de Sá, dois na 
Avenida Presidente Cas-
telo Branco, no Sumaré e 
um na avenida Dr. Aristi-
des Anísio dos Santos, no 
Indaiá, próximo ao Am-
bulatório Médico de Es-
pecialidades (AME).

Prestes a serem 
entregues estão abrigos 
novos e reformados na 
Massaguaçu, Centro, Mo-
coca, Cocanha, Jetuba, 
Casa Branca, Olaria, Mar-
tim de Sá, Tinga, Pontal 
Santamarina, Golfinhos, 
Morro do Algodão, Porto 
Novo e Horto. Os da Mar-
tim de Sá e Casa Branca 
têm nove metros e ficam 
próximo à Faculdade Mó-
dulo.

Vão receber, ainda, 
mais abrigos para levar 
maior conforto aos usuá-
rios do transporte coletivo 

os bairros Pontal Santa-
marina, na rua 20, Gol-
finhos, na Rua Francisco 
Caetano de Souza e Ave-
nida Reginaldo da Costa, 
o Travessão, na rua João 
Carlos Bailo (Residen-
cial Nova Caraguá II) e 
o Pegorelli, na Avenida 
José G. F. da Silva Filho 
(Residencial Nova Cara-
guá I). A maioria está em 
fase  de montagem e co-
locação da parte elétrica.

De acordo com a 
Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao 
Cidadão, os antigos, que 
puderem ser aproveita-
dos, serão reformados e, 
posteriormente, levados 
para outros locais.

Desde o início de 
2017 já foram instalados 
e/ou trocados 119 novos 
abrigos de ônibus, entre 
eles, os colocados em 
frente à Casa de Saúde 
Stella Maris, no Centro, 
na frente do Cemitério 

Municipal, no Indaiá; e 
no Hospital Regional, 
no Pontal Santamarina, 
sendo eles com 9 metros 
para atender um fluxo 
maior de usuários.

Os novos abrigos 
são feitos de aço galvani-
zado a fogo (para que não 
ocorra oxidação) e vidro 
temperado transparente 
(para mais segurança dos 
usuários).

Também são re-
sistentes para suportar o 
clima típico da cidade, 
de fortes ventos e mui-
ta chuva, além de serem 
anti-vandalismo. Os no-
vos abrigos têm algumas 
características especiais 
como aparelho de capta-
ção de energia solar, ca-
paz de gerar iluminação 
do abrigo.

Ainda conforme a 
Prefeitura, todos os abri-
gos, mesmo os que esta-
vam sem iluminação, vão 
receber energia led para 
levar mais segurança os 
usuários.



08 de novembro de 2018 - 04 - - 06 - 26 de novembro de 2020Noroeste News

Prefeitura de Caraguatatuba realiza 
mutirão de limpeza no Balneário 
Golfinhos e Pontal Santamarina

A Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep), conclui 
nesta quarta-feira (25), 
um mutirão de limpeza 
nos bairros Balneário dos 
Golfinhos e Pontal Santa-
marina, ambos na região 
centro-sul do município.

Os serviços realiza-
dos foram varrições, lim-

pezas de ruas e roçadas de 
matos. Os trabalhos são 
preventivos e além de au-
xiliar no escoamento das 
águas das chuvas, contri-
buem para que animais 
peçonhentos e insetos não 
se acumulem nos locais.

As ruas contempla-
das pelos serviços foram 
a Avenida Eder Silva Ro-
drigues Alves, Rua Bauru, 

Araras, Avenida A, Ala-
meda Corais, Alameda 
Caramujos, Alameda Pin-
dés, Alameda dos Maris-
cos, entre outras.

Após a conclusão 
do serviço, a Sesep conti-
nuará com seu cronogra-
ma de execuções de ser-
viços pelo município de 
Caraguatatuba.

Caraguatatuba receberá 220 policiais 
militares para reforço na Operação 

Verão 2020/2021

A cidade de Caragua-
tatuba vai receber 220 poli-
ciais militares que vão atuar 
durante a Operação Verão 
2020/2021 que será realiza-
da entre 21 de dezembro a 
17 de fevereiro do próximo 
ano.  

A operação é uma 
parceria entre 20º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior 
(BPMI) e a Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio de um 
convênio com a Secretaria 
de Segurança Pública do Es-
tado de São Paulo.

De acordo com o co-

mandante da 2ª Cia da Po-
lícia Militar do 20° BPM/I, 
capitão Adriano Alves Di-
niz, junto com a força hu-
mana, serão enviadas mais 
50 viaturas da Força Tática, 
Rocam (Rondas Ostensivas 
Sobre Motocicletas), Bases 
Móveis, bicicletas, entre ou-
tras. “Vamos usar a especia-
lidade de cada profissional 
para atuar nas operações que 
faremos ao longo de todo 
município”.

Dois helicópteros 
Águia da Polícia Militar 
também estarão na região 

para atender as quatro cida-
des do Litoral Norte.

Caberá à Prefeitura 
de Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cida-
dão, o auxílio com moradia 
e alimentação dos PMs que 
vão trabalhar na cidade.

 A maior parte dos 
policiais vai trabalhar de 21 
de dezembro a 3 de feverei-
ro, considerado o período 
de maior fluxo de turistas. 
Após, 105 ficam até o dia 17 
de fevereiro, ou seja, após o 
Carnaval.

Jornalistas bolivianos conhecem atrativos 
turísticos e culturais de São Sebastião

Na última terça-feira 
(24), nove jornalistas e in-
fluenciadores digitais vindos 
da Bolívia participaram de 
uma press trip no municí-
pio, realizada pelo Consór-
cio Turístico Circuito Litoral 
Norte, em parceria com a 
Prefeitura de São Sebastião, 
por meio da Secretaria de 
Turismo (SETUR) e o Con-
selho Municipal de Turismo 
(COMTUR). 

Os profissionais da 
imprensa se encantaram com 
as belezas naturais da cida-
de. Iniciando a programação, 
o grupo foi levado para As 
Ilhas, localizada em frente 
às praias da Barra do Sahy e 
Juquehy, com águas calmas 
e cristalinas voltadas para o 
continente.

Os bolivianos tam-
bém participaram de uma vi-
sita monitorada pelo Centro 
Histórico de São Sebastião, 
percorrendo sete quarteirões 
e oito bens tombados, além 
de conhecerem um pouco 
mais sobre a história, arqui-
tetura, gastronomia e cultura 

caiçara.

O objetivo dessa ação 
é desenvolver um programa 
de retomada do turismo lo-
cal de forma segura, seguin-
do rigidamente todos os pro-
tocolos sanitários, e mostrar 
que o município de São Se-
bastião está preparado para 
ser um destino relevante 
pós-período de pandemia.

Além disso, os pro-
fissionais da imprensa 
avaliaram os fornecedores 
regionais e divulgaram os 
atrativos turísticos da cida-
de, a fim de despertar inte-
resse ao mercado boliviano 

e impulsionar o turismo no 
Litoral Norte de São Paulo. 

Entre os apoiadores 
da press trip estão: Hotel 
Villa’L Mare, em Maresias, 
Greenway Brasil Receptivo, 
Gonçalves Turismo, Hotel 
Porto Grande, Hotel Pousa-
da Garoupas e Restaurante 
Canoa.

Até 27 de novembro, 
os jornalistas seguem o rotei-
ro passando por outras cida-
des do Litoral Norte de São 
Paulo que também compõem 
o Consórcio Turístico Cir-
cuito Litoral Norte.

Prefeitura de São Sebastião instala 
exposições fotográficas em espaços 

públicos da cidade
Quem passar por al-

guns espaços públicos de São 
Sebastião poderá encontrar e 
prestigiar belas exposições 
fotográficas que estão abri-
lhantando os locais.

Promovida pela Pre-
feitura de São Sebastião, por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo (SETUR) e da Funda-
ção Educacional e Cultural 
“Deodato Sant’Anna” (Fun-
dass), no Centro Histórico, 
em frente à Casa da Cultura, 
a exposição “Ser Caiçara”, do 
fotógrafo sebastianense Edi-
valdo Nascimento, traz vida 
ao espaço, que está repleto de 
registros das belezas naturais 
e caiçaras do município.

No Terminal Rodoviá-
rio, também no Centro, e em 
frente ao Centro de Informa-
ções Turísticas de Maresias, 

está a exposição “Alma Cai-
çara, Nossa gente, Nossa his-
tória”, de J. Valpereiro. O pro-
jeto fotográfico tem o objetivo 
de valorizar os caiçaras, de 
Costa Sul à Costa Norte, que 
fizeram história na cidade, 
com registros de referências 
locais que transmitiam seu 
conhecimento a outras pesso-
as, evidenciando que a cultura 
caiçara ainda está viva.

Em comemoração ao 

mês da Consciência Negra, 
a nova Biblioteca Municipal 
Álvaro Dória Orselli recebe 
a Exposição Fotográfica “São 
Sebastião - África em Nós” – 
Fase II, contado com registros 
de diversas personalidades 
negras da cidade, no intuito de 
exaltar e registrar a influência 
africana no cotidiano do povo 
sebastianense, em diversos te-
mas.
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PM apreende 
adolescente com 

drogas em Caraguá
 Na manhã de do-
mingo (22) a Polícia Militar 
foi acionada para atender a 
uma ocorrência de averigua-
ção de tráfico de drogas no 
Bairro Jaqueira, no terminal 
Rodoviário da cidade.
 Em posse das carac-
terísticas do jovem, a equipe 
iniciou  patrulhamento pelas 
imediações do bairro, o que 
possibilitou a identificação e 
abordagem do infrator. 
 Com ele foram en-
contrados 129 gramas de 
maconha e um celular marca 
Motorola modelo G6. Indaga-
do sobre a venda de drogas, o 
adolescente de 16 anos confir-
mou o fato e em consequência 
foi apreendido permanecendo 
à disposição da justiça.

PM prende criminoso 
reconhecido por vários 

roubos em Ubatuba
 No fim da tarde de 
sábado (21) uma equipe da 
Polícia Militar em patrulha-
mento pelo Bairro Perequê-
-Açu, se deparou com uma 
motocicleta CG 125 na cor 
vermelha, cujo condutor foi 
reconhecido por praticar vá-
rios roubos na região. 
 Em sua residência, 
os policiais localizaram os 
pertences utilizados em um 
dos delitos, além de um simu-

lacro de Pistola Glock. 
 Diante dos fatos, foi 
dado voz de prisão em fla-
grante delito.

Criminoso é preso após 
roubar comércio em 

Caraguatatuba
 Um homem de 31 
anos foi preso na noite de 
quinta-feira (19), após assal-
tar um comércio no bairro 
Tinga. 
 A Polícia Militar foi 
acionada e deu início a um pa-
trulhamento nas imediações 
do local, avistando um indi-
víduo que ao notar a presença 
da viatura dispensou um ob-
jeto no chão, e foi abordado, 
identificado e em revista pes-
soal foi encontrada a quantia 
de R$ 180,00. 
 O objeto dispensado 
era um simulacro de arma de 
fogo e o criminoso após re-
conhecido pelas vítimas, foi 
preso, ficando à disposição da 
justiça.

PM prende indivíduo 
com armas de fogo e 

munições em Caraguá
 No início da noite de 
quinta-feira (18), uma equipe 
da Polícia Militar em patru-
lhamento pelo bairro Traves-
são avistou um indivíduo em 
frente a uma residência, que 
ao perceber a presença poli-
cial correu para o interior da 
casa. 

 Abordado, e em bus-
ca pessoal, nada de ilícito foi 
localizado, porém em cima da 
cama foi encontrado um re-
vólver calibre 38, com nume-
rações suprimidas e 06 (seis) 
munições intactas, e em cima 
do guarda roupas, outra arma 
de fogo calibre 38, com 02 
munições intactas e uma toca 
ninja. 
 Diante dos fatos, foi 
dado voz de prisão ao jovem 
de 18 anos, vulgo “Demoni-
nho”, suspeito de praticar al-
guns homicídios na região, e 
que agora está preso e a dis-
posição da justiça pública.

PM prende homem por 
tráfico em São Sebastião
 Na segunda-feira 
(23), os policiais militares 
da Rocam (Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicletas) 
em patrulhamento na Costa 
Norte de São Sebastião, avis-
taram um indivíduo em uma 
bicicleta que ao notar a pre-
sença da polícia, demonstrou 
nervosismo, levando os poli-
ciais à abordagem.
 O caso aconteceu 
no bairro Jaraguá, e com o 
homem foram encontradas 
67 porções de maconha e 87 
pedras de crack, além de R$ 
15,00, que estavam em uma 
sacola. O criminoso foi le-
vado para a delegacia onde 
permaneceu a disposição da 
justiça.

Aguilar Jr. pede informações ao Estado 
sobre possíveis demissões no HR

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
encaminhou nesta segunda-
-feira (23/11) um ofício ao 
governador de São Paulo, 
João Dória, e a direção da 
Organização Social Instituto 
Sócrates Guanaes, pedindo 
informações sobre possí-
veis demissões que estariam 
ocorrendo no Hospital Re-
gional do Litoral Norte ins-
talado na cidade.

Desde o início do 
mês, a Prefeitura de Cara-
guatatuba tem recebido rela-
tos diários de demissões nas 
áreas de segurança, limpeza 
e até de profissionais clíni-

cos. Esses registros chega-
ram ao conhecimento da mí-
dia local e regional.

O Hospital Regional 
do Litoral Norte foi aberto 
parcialmente em 30 de mar-
ço deste ano apenas para 
atendimentos de casos de 
Covid-19. Hoje funciona 
com 20 leitos de UTI e 10 de 
enfermaria para combate ao 
novo coronavírus.

Segundo o prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior, hoje existe uma clara 
e real necessidade de abertu-
ra de mais leitos para atender 
todas as cidades do Litoral 
Norte.

 “Temos recebido re-
latos diários de demissões de 
funcionários nas mais varia-
das áreas, sendo que o ideal 
seria o contrário, ou seja, ad-
missão de mais funcionários. 
Existe uma preocupação se 
formos atingidos por uma 
segunda onda da doença”, 
disse.

Ele esclareceu ainda 
que o Hospital Regional ain-
da não iniciou as atividades 
para aquilo que foi realmente 
projetado. “O projeto inicial 
era para 220 leitos nas mais 
diversas áreas e ainda abrigar 
os serviços para tratamento 
de Oncologia”.

São Sebastião realiza testes de 
Covid-19 na região central do município

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da 
Secretaria de Saúde (SE-
SAU), com a participação 
dos alunos da Faculdade 
São Sebastião (FASS), re-
aliza até sexta-feira (27), 
testagem rápida para o 
novo coronavírus (Co-
vid-19), na lateral da 
agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
localizada na Rua Prefeito 
Mansueto Pierotti, na re-
gião central do município.

Segundo a SESAU, 
das 159 pessoas testadas, 
na última segunda-feira 
(23), vinte testaram posi-
tivo para o vírus, e serão 
assistidas e monitoradas, 
conforme critérios clínicos 
para cada caso.

Os testes, abertos a 

toda população, serão fei-
tos até sexta-feira (27), das 
8h30 às 12h e das 13h30 às 
16h30.

Até o momento, 
20.177 testes rápidos fo-
ram realizados no muni-
cípio (correspondente a 
22,3% da população se-
bastianense). Os testes 

seguiram todos os pro-
tocolos de higienização, 
como o uso obrigatório 
de máscara e álcool em 
gel, alinhados ao Plano 
Municipal de Contingên-
cia para Infecção Humana 
pela COVID-19 e os dire-
cionamentos do Ministério 
da Saúde e Organização 
Mundial da Saúde (OMS).
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Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

Câmara aprova pedido de abertura 
de processo de cassação

Na noite desta terça- 
feira, 24 de novembro, du-
rante a 43ª sessão ordinária 
do ano, foi aprovado por 8 
votos a 5 o pedido de aber-
tura do processo de cassação 
do mandato do prefeito mu-
nicipal, Aguilar Junior, por 
possíveis práticas de infra-
ção político administrativa.

O documento, que 
foi assinado pelos vereado-
res Elizeu Onofre da Silva 
(Ceará) e Dennis da Silva 
Guerra, teve os votos favo-
ráveis dos parlamentares: 
Aurimar Mansano, Celso 
Pereira, Evandro do Nas-

cimento (Vandinho), Fer-
nando Augusto da Silva 
Ferreira (Fernando Cuiu), 
José Eduardo da Silva 
(Duda Silva) e Salete Ma-
ria de Souza Paes, além 
dos vereadores autores.

Após aprovação 
da abertura do processo, 
o presidente da Câmara, 
Francisco Carlos Marce-
lino (Carlinhos da Farmá-
cia), respeitando o artigo 
229, inciso III, nomeou 
para compor a comissão 
processante os vereado-
res Ceará (presidente), De 
Paula e Vilma como mem-

bros.

De acordo com o 
inciso V do artigo 229, 
o denunciado será cita-
do, receberá cópia da de-
núncia e será notificado 
do prazo de 10 dias para 
apresentar defesa prévia 
escrita, oferecer docu-
mentos, indicar provas e 
arrolar testemunhas de de-
fesa. O inciso IX diz que 
decorrido o prazo da defe-
sa, a comissão processan-
te emitirá parecer simples 
opinando pelo prossegui-
mento ou pelo arquiva-
mento da denúncia.

Rejeitados vetos da pauta

A 43ª sessão ordi-
nária do ano foi realiza-
da na noite desta terça-
-feira. Os dois vetos a 
projetos que estavam na 
pauta da ordem do dia 
foram rejeitados.

O primeiro veto 
derrubado, por 8 votos 
a 6, foi o veto total ao 
substitutivo ao projeto 
de lei nº 25/20, de Sale-
te Maria de Souza Paes, 
que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a 
“Feira das Estações” e 
dá outras providências.

A propositura 
consiste na realização 
de uma feira livre de 
natureza econômica, 
cultural e de lazer, a ser 

realizada anualmente no 
prazo máximo de uma 
semana de cada estação 
do ano, com o objetivo 
de fomentar o comércio 
local, com produtos a 
serem comercializados 
com preços abaixo do 
mercado e de qualidade, 
fomentando também o 
turismo no município.

Também foi re-
jeitado o veto total ao 
projeto de lei nº 35/20, 
de autoria do vereador 
Elizeu Onofre da Silva 
(Ceará), que institui o 
programa Lixo Zero no 
âmbito do município de 
Caraguatatuba, dispõe 
sobre infração adminis-
trativa e multas decor-
rentes de descarte de 

lixo em locais impró-
prios e dá outras provi-
dências. O veto teve 10 
votos contrários.

A proposta veta-
da tinha como objetivo 
a quantidade de resí-
duos sólidos a serem 
enviados para a área 
de disposição final no 
município; disseminar, 
por meio de educação 
ambiental, os conceitos 
de redução, reutilização 
e reciclagem do lixo; 
erradicar o trabalho no 
lixo e com o lixo nas 
dependências da área 
de disposição dos resí-
duos sólidos de respon-
sabilidade da prefeitura, 
entre outros.

PSDB de Caraguá propõe 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral

Em um extenso do-
cumento, com 24 páginas,  
encaminhado a Justiça 
Eleitoral, o PSDB – (Par-
tido Social Democracia 
Brasileiro de Caraguata-
tuba), requereu uma AIJE 
– Ação de Investigação 
Eleitoral tendo como ob-
jeto as eleições realizadas 
no último dia 15 de no-
vembro na cidade.

Anexando fotos, 
vídeos, testemunhas e a 
ação realizada no último 
dia 17 de novembro, inti-
tulada operação Ozyman-
dias, onde a Polícia Civil 
a pedido do Ministério 
Público realizou busca e 
apreensão em dezesseis 
localidades, o partido 
pede a investigação.

No mérico a ação 
explicita o que segue:

“a) Diante da gra-

vidade dos fatos, provas 
e robustez dos indícios de 
que a corrupção escanca-
rada pela operação Ozy-
mandias financiou prati-
cas de compra de votos, 
boca de urna e doações 
inoficiosas que causaram 
influencia direta e dese-
quilíbrio no pleito elei-
toral de Caraguatatuba, 
REQUER  a instauração 
desta Ação de Investiga-
ção Judicial Eleitoral, 
notificando-se os repre-
sentados para, queren-
do, apresentar defesa no 
prazo de cinco dias, nos 
termos do art. 22, I, “a”, 
da Lei Complementar n.º 
64/90, prosseguindo-se 
no rito estabelecido neste 
artigo;

  b) Requer a aber-
tura de vista ao Ministério 
Público Eleitoral para 
sua manifestação e provi-
dências em complemento 

das investigações.
  
c) A procedência, 

ao final, desta represen-
tação, impondo-se aos 
representados a sanção de 
multa, decretação de ine-
legibilidade e cassação 
do registro de candidatos 
José Pereira de Aguilar 
Junior, José Pereira de 
Aguilar e José Ernesto 
Ghedin Servidei, direta-
mente beneficiados pela 
conduta vedada e abusos 
do poder de autoridade, 
nos termos do art. 22, in-
ciso XIV, da Lei Comple-
mentar n.º 64/90 e 73, VII 
da Lei 9.504/97. 

Protesta e requer, 
ainda, provar o quanto 
acima alegado, por todos 
os meios e formas em di-
reito admitidos, em espe-
cial,  oitiva de testemu-
nhas cujo rol provisório 
segue abaixo”.

Prefeitura de Caraguatatuba revitaliza 
parquinhos e alerta para casos 

de vandalismo
A Prefeitura de Cara-

guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públicos 
(Sesep), revitalizou o par-
quinho próximo ao campo 
society do Centro e o da Pra-
ça do Porto Novo. As duas 
reformas foram realizadas 
após casos de vandalismos 
reincidentes nos locais.

A administração pede 
o apoio da população para  

que estes tipos de casos se-
jam denunciados quando 
cometidos. No início do ano, 
ambas as áreas de recreação 
infantil foram revitalizadas 

por casos parecidos de depre-
dação. O parquinho próximo 
ao campo society do Centro 
foi o mais prejudicado. Na 
ocasião, vândalos atearam 
fogo no local, danificando a 
estrutura da área recreativa.

De acordo com a 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos, os maiores alvos 
dos vândalos são as cordas 
dos brinquedos, correntes, 
madeiras e até mesmos os 
pneus.

Você pode realizar 
sua denúncia através do Por-
tal 156 ou acionando a Polí-
cia Militar pelo número 190.
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Fabio comemorou seus 
6 aninhos com uma festa 

maravilhosa, entre a família 
e poucos amigos. Parabéns 

e muitas felicidades!!!
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Pensamento da Semana:

26 de novembro de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Pazuello é especialista 
em logística ou é 
pau mandado?”

 Saberá cativar as pessoas com as quais convi-
ve. Tudo que esteja ligado ao público feminino, ao comércio 
e aos meios de comunicação será altamente favorecido. Nº 
da Sorte 12.

 Aproveite o final de semana para realçar seu 
charme, bem como o seu poder de encantamento. Você 
terá sucesso absoluto para lidar com a fantasia dos outros. 
Nº da Sorte 23.

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

98128-7496

98128-7496

98128-7496

 A oportunidade que sempre esperou pode che-
gar agora! O setor profissional recebe uma nova alavancada. 
Uma nova paixão pode pintar. Nº da Sorte 14.

 O astral traz boas vibrações para o campo 
afetivo. Encare este tempo como uma fase de renovação. 
E aproveite para tornar o seu cantinho mais bonito. Nº da 
Sorte 03.

 Nesta semana agarre a chance de aperfeiçoar 
os laços familiares. O final de semana será dos mais pra-
zerosos. Cuidado com falsos amigos. Nº da Sorte 25.

 O período favorece o convívio social. É uma 
fase de melhoria no que diz respeito ao entendimento entre 
as partes, favorecendo os acordos em geral. Nº da Sorte 
46.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Negócios com gente de fora serão altamente 
favorecidos, principalmente se estiverem ligados ao lazer. 
É hora de correr atrás dos seus interesses profissionais. Nº 
da sorte 18.

 Você estará mais encantada, agradável e 
envolvente, daí seu sucesso ao lidar com os outros. Tudo o 
que fizer será devidamente valorizado nesta semana. Nº da 
Sorte 15.

 A vida profissional está favorecida. É um bom 
momento para ser reconhecida. O final de semana promete 
ser excitante do ponto de vista emocional. Nº da Sorte 06.

 A ajuda de que precisa poderá chegar de onde 
menos espera. Boa semana para atividades que exijam 
concentração e planejamento. Nº da Sorte 56.

 Esta semana tudo indica que você só terá a 
ganhar ao investir nas parcerias. E será favorecido para 
expressar os sentimentos e as manifestações de carinho. 
Nº da Sorte 01.

 Grandes oportunidades de aumentar seus 
rendimentos. No setor profissional, pode conquistar uma 
posição privilegiada. Nº da Sorte 19.
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE CARAGUATATUBA “ ASMUC”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES

Pelo presente edital, observada as exigências contidas no Esta-
tuto Social da Associação dos Servidores Públicos Municipais de 
Caraguatatuba – “ASMUC”, bem como nas disposições do anexo 
I, do Regulamento Eleitoral, integrante do estatuto da entidade, 
fica convocada as eleições na Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Caraguatatuba para a sucessão da Direção Geral 
da entidade, conforme alterações estatuárias, para assumir a Di-
reção Geral, imediatamente, após a proclamação do resultado pela 
Comissão Eleitoral, pelo prazo de 05 (cinco) anos, em primeiro e 
único escrutínio secreto no dia 30 de dezembro de 2020, das 9:00 às 
17:00 horas, tendo como único local de votação, a sede da Associa-
ção dos Servidores Públicos Municipais de Caraguatatuba, na Rua 
Minas Gerais nº 775 – Indaiá – Caraguatatuba/SP - CEP 11.665-020; 
O prazo para registro das chapas será de 15 (quinze) dias, contados 
da publicação deste edital. Este edital estará afixado a sede da “AS-
MUC” já citada e no jornal Noroeste News de circulação na sede da 
entidade. O prazo para o registro das chapas encerrará no dia 11 de 
dezembro de 2020 às 17:00 horas. O registro das chapas será real-
izado, exclusivamente na Secretaria da “ASMUC”, com sede na Rua 
Minas Gerais nº 775 – Indaiá – Caraguatatuba/SP - CEP 11.665-020, 
de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 16:30 horas. Acaso ocorra 
empate das chapas mais votadas, o segundo e, acaso necessário, o 
terceiro escrutínio ocorrerá no mesmo local e horário do primeiro es-
crutínio, respectivamente, nos dias 14 e 21 de janeiro de 2021. Nos 
termos do parágrafo único do artigo 19 do Regulamento Eleitoral, 
não haverá eleição na data aprazada, acaso reste apenas uma úni-
ca Chapa registrada, sem impugnação válida, nos termos do artigo 
17e 19 Parágrafo único do Regulamento Eleitoral. Fica convocada, 
também, a composição da Comissão Eleitoral, a qual será eleita em 
Assembleia Geral no dia 11 de dezembro de 2020 às 17h30 horas, 
em sua sede, Rua Minas Gerais nº 775 – Indaiá – Caraguatatuba/
SP - CEP 11.665-020, nos termos do Regulamento Eleitoral.
Caraguatatuba, 26 de novembro 2020.

Mário Luiz da Silva
Presidente da Associação dos Servidores Públicos 

Municipais de Caraguatatuba

 Edital de Convocação

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Caraguatatuba, convoca todos os associados que estejam 
quites com suas contribuições e que façam parte do Quadro 
Social nos termos do artigo 16º § 2º do Estatuto vigente, para 
ASSEMBLÉIA GERAL, objetivando eleger CONSELHO 
DIRETOR (art. 32º do Estatuto), triênio 2020 à 2023, a realizar-
se na Av. Frei Pacífico Wagner, nº 489 – Centro – Caraguatatu-
ba-SP, no dia 22 de dezembro de 2020, às 9:00 horas 
para a primeira convocação e para segunda con-
vocação às 9:30 horas, a qual se estenderá até 
às 17:30 horas, tudo nos termos dos artigos 24º à 26º do 
Estatuto vigente.

CHAPA: NOVA VISÃO, já publicada nas dependências da 
AEAA-C.

COMPOSIÇÃO DA CHAPA:
Presidente: Eng. Civil Ueslei Marcos dos Santos
1º Vice-Presidente: Eng. Civil Nilton de Oliveira e Silva
2º Vice-Presidente: Eng. Civil Joaquim Leandro de Sou-
za Barros
1º Secretário: Eng. Civil Joel Antunes da Conceição
2º Secretário: Arq. Eduardo Meirelles
1º Tesoureiro: Arq. Fabiano de Moraes Almeida
2º Tesoureiro: Arq. Alexandre Marçal Stringari
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PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628

ALUGO Sítio Peg-
orelli definitivo 30.000m² 
casa principal e ca-
seiro pasto e outras 
benfeitorias no asfalto/ 
R$1.000,00/  Cel/Zap 
98187 8636

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

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

A p a r t a m e n t o 
Jardim Aruan/ 2 dor-
mitórios/ garagem/ R$ 
210.000,00/ cód. 1081/ 
(12) 98126-8800/ creci 
26535J

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 ser-
viço/ 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 ser-
viço/ 240 mil (12) 3883-
4840 creci 80169 F

Golfinho Casa PLN 
628 2 Dorm. (sendo 1 
suítes) Sala/ coz/ wc so-
cial/ 2 vagas/ Área serv/ 
195 mil (12) 3883-4840 
creci 80169 F

Golfinho Casa PLN 
687 2 dorm/ sala/ coz/ wc 
social/ área serv/ 3 vagas/ 
260 mil (12) 3883-4840 
creci 80169 F

Jardim das Pal-
meiras Casa PLN 680 
2 Dorm. (sendo 1 suíte) 
sala/ coz/ 2 wc social/ 2 
Vagas/ 265 mil (12) 3883-
4840 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

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

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

Apartamento Mas-
saguaçu 1 dorm. c/gara-
gem/ R$ 185.000,00/ cód. 
1395/ (12) 98126-8800/ 
creci 26535J
 
Casa Verde de Mar 
2 dorm/ 1 suíte/ R$ 
240.000,00 cód. 1413/ 
(12) 98126-8800/ creci 
26535J

Associação Clube Atlético Fortaleza com a Sede na rua Perequê 
N°430 - Travessão - Caraguatatuba/SP
Convoca por esse edital fixado na sua sede e publicado no seu jornal 
e todos seus associados para participar da Assembléia Geral Or-
dinária que será realizado na sua sede no dia 18/12/2020,

Caraguatatuba, 24 de Novembro de 2020
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Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

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

TRAVESSÃO R$ 190 
mil sobrado 3 dor/ sala/ 
coz/ gar/ varanda/ ot. Lo-
cal/ Cel/Zap 98187 8636

Apartamento à venda 
Martim de Sá/ 3 dorms 
(suíte)/ 1 vaga coberta/  2 
varandas/ R$ 260.000,00 
/ Aceita financiamento. 
/ CRECI 114.203/ 12 
99150-5005

Ofereço trabalho de 
garçom/  barmem/ coz-
inheiro recepção/ segu-
rança e decoração para 
bar restaurante ou hotéis 
e pousadas / James Mal-
cher contato WhatsApp 
12 99619-0442

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

PEGORELLI SÓ R$ 30 
mil lote 150m² px nova es-
trada/ 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

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

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

Casa Balneário Helena 
3 dorm/ 1 suíte/ 300m² de 
terreno/ R$ 350.000,00/ 
cód. 1411/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

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

Condomínio Jardim 
Gaivotas 2 dorm/ com 
garagem/R$ 220.000,00/ 
cód. 1410/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Sobrado à venda 
Sumaré/ 2 dorms/ 
edícula/ 3 vagas/ R$ 
350.000,00 / Aceita fi-
nanciamento./ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Condomínio Pon-
tal Santa Marina cód. 
1330/ 2 suítes/ 60m²/ R$ 
220.000,00/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

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

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

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

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

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

contato@invistaemcaragua.com.br

CRECI 80169 F

USE SEU FGTS COM INTELIGÊNCIA !  CONFIRA OS IMÓVEIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA !!!
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Poiares
Casa PLN 671

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

  Vaga de garagem, 
Área de serviço

249 mil

Massaguaçu
Sobrado cond Fech. PLN 124 

2 Dormitórios(sendo 2 suíte) 
sala, cozinha, wc social

Vaga de garagem
Área de serviço, piscina

270 mil

Cidade Jardim
Apartamento PLN 465

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 

357 mil

Canto do Mar
Terreno PLN 685

10 X 44
Área Total 440m²
100 metros da pista

130 mil

Pereque Mirim
Casa PLN 425

02 Dormitórios, sala, cozinha, wc social

Área de serviço, 2 vagas de garagem

Casa individual  
Aceita Financiamento Bancário 

195 mil

   (12) 3883-4840  

Jardim das Palmeiras  
Casa PLN 680

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

265 mil

 Massaguaçu       
Sobrado PLN 672 

 3 Dormitórios,(sendo 2 suíte) 
sala, cozinha, wc social   

2 vagas de garagem, 
área de serviço

  

550 mil

Massaguaçu   
Casa PLN 243

2 Dormitórios, sala, cozinha
wc social, vaga garagem

Área de serviço, 
condomínio Fechado 

240 mil

Golfinho
Casa PLN 628

2 Dormitórios (sendo 1 suítes)  
Sala, cozinha, wc social, 

2 Vagas de Garagens 
Área de serviço, 

 195 mil 

Pontal santa Marina   
Casa PLN 681

2 Dormitórios(sendo 2 suíte)  

Sala, cozinha, wc social 
área de serviço, 3 vagas de garagens 

265 mil

Pontal Santa Marina  
Sobrado cond. Fechado PLN 376

 3 Dormitórios, (sendo 3 suíte) 
sala, cozinha, 4 wc social 

 4 vagas de garagem, 
Churrasqueira área de serviço

350 mil

Martim de Sá  
Casa Cond. Fechado PLN 670 

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

Área de serviço    

250 mil

Golfinho  
Casa PLN 687

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

3 vagas de garagens,

260 mil

 Rio do Ouro      
Casa PLN 453 

 2 Dormitórios, sala 

cozinha,  wc social   

2 vagas de garagens,
 área de serviço

  

240 mil
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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


