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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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Litoral Norte de São Paulo adota
esforços para garantir temporada
segura aos visitantes e moradores e
apoiar o comércio local
Caraguatatuba convoca
servidores municipais
aposentados pelo INSS para
recadastrar auxílio alimentação

Caraguatatuba é a 13ª cidade
do Brasil indicada para
se investir em imóveis
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Ensino a Distância

O Censo da Educação Superior
2019, divulgado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério
da Educação (MEC), revela que 2019
foi o primeiro ano em que o número de
ingressantes em cursos de Ensino a Distância (EaD) ultrapassou a quantidade
de estudantes que iniciaram a graduação
presencial na rede privada. Além disso,
constatou-se que 63,2% (10.395.600)
das vagas ofertadas no ano passado foram na modalidade EaD.
Atualmente 88,4% das 2.608 instituições de educação superior no Brasil
são privadas e 50,7% (1.559.725) dos
alunos que ingressaram nessas instituições em 2019 optaram por cursos de
EaD. “Observamos o crescimento do ensino a distância já há algum tempo e neste ano o total de alunos que optaram pela
modalidade aumentou muito. É um ano
histórico, que concretiza uma mudança
de comportamento”, comenta o reitor
do Centro Universitário Internacional
Uninter, Benhur Gaio.
Segundo o Censo, em 2019, a rede
privada ofertou 94,9% do total de vagas
para graduação, enquanto a rede pública
disponibilizou 5,1% das oportunidades.
Os dados mostram também que a cada
quatro estudantes de graduação, três frequentam estabelecimentos de ensino privados – 75,8%, totalizando 6,3 milhões
de alunos estudando em instituições particulares.
O levantamento apontou também que entre 2009 e 2019 o número de

matrículas da educação a distância aumentou 378,9%. Gaio explica que esse
aumento pode indicar mais acesso ao
ensino superior. “A modalidade EaD é
flexível, acessível, mais barata, cabe no
orçamento familiar. Além de estimular
o desenvolvimento científico do país, o
ensino superior pode mudar perspectivas de vida, abrindo novos caminhos no
mercado de trabalho”.
Referência em EaD

O Grupo Uninter é um exemplo
do potencial do EaD. A metodologia
de ensino, por exemplo, foi estruturada
pensando na flexibilidade do aluno, que
pode organizar seus dias e horários de
estudos. A modalidade mescla tecnologias digitais e analógicas, com momentos ao vivo ou gravados, presença obrigatória para realização das avaliações e
atendimento online de tutoria e orientação educacional por professores. Materiais como livros, físicos e digitais, são
fornecidos aos alunos. Além disso, para
potencializar ainda mais o desenvolvimento, em alguns cursos, como os da
área de engenharia, são disponibilizados
laboratórios portáteis.
Ao longo dos seus 20 anos de
história, a Uninter, que conta hoje com
mais de 700 polos, já formou mais de
505 mil alunos e é considerada uma das
melhores instituições do país. O centro
universitário tem nota 4 no Índice Geral
de Cursos (IGC) e 5 no Conceito Institucional (CI). Mais de 400 cursos entre
graduação, pós-graduação e extensão
são ofertados pela instituição.
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Caraguatatuba é a 13ª cidade do Brasil
indicada para se investir em imóveis

Encomendado anualmente pela Revista Exame, o estudo “
Melhores Cidades para Fazer Negócios” de 2020 aponta que a cidade
de Caraguatatuba é a 13ª do Brasil com mais de 100 mil habitantes
ideal para investimento no mercado imobiliário.
A liderança no mercado imobiliário é a capital
São Paulo. Na Região Metropolitana do Vale e Litoral
Norte, Caraguatatuba lidera
entre as cidades com mais de
100 mil habitantes. A outra
cidade mais próxima é São
José dos Campos que aparece na 38ª posição.
O ranking é calculado através da metodologia
de análise estatística chamada IQM (Índice de Qualidade Mercadológica), que
serve como parâmetro para a
qualificação de um determinado mercado, sintetizando
variedade de informações
populacionais, comerciais,
urbanísticas, econômicas e
infraestruturais.
Os pesos utilizados
para compor o índice foi a
empregabilidade do setor de
construção civil, o crescimento de empresas de construção civil e crescimento
de empresas comerciais e de
serviços.
Ainda no estudo, a
cidade de Caraguatatuba é
a 65ª do Brasil no índice de
qualidade para investimento
em comércios e a 85ª para

investimento na agropecuá- aponta as principais microrria.
regiões que são os vetores de
desenvolvimento do Brasil.
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
Neste estudo, todos
ressalta que o estudo é im- os municípios (326 cidades)
portante neste momento de com mais de 100 mil habiretomada econômica da ci- tantes são analisados.
dade.
Em 2020, conside“O resultado mostra rando os impactos do coroque a economia está girando navírus (COVID-19), bem
na compra e venda de imó- como a intenção de manter
veis. Para isso, os imóveis o estudo atual e renovado, a
precisam estar em locais Urban Systems alterou seu
regulares e, neste sentido, é conceito e indicadores, o que
importante o Programa de resultou em um olhar mais
Regularização Fundiária im- segmentado das melhores
plantado na cidade”, destaca cidades para fazer negócios,
o prefeito.
agora considerando resultados para os setores indusMetodologia
trial, comercial, serviço, de
A pesquisa é reali- educação, mercado imobilizada pela Urban Systems e ário e agropecuária.

Prefeitura de Caraguatatuba convoca
servidores municipais aposentados pelo
INSS para recadastrar auxílio alimentação
A Secretaria de Administração da Prefeitura
de Caraguatatuba está convocando todos os servidores municipais aposentados
pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), admitidos antes de
31 de dezembro de 1988,
para o recadastramento do
auxílio alimentação. Os
aposentados devem comparecer de 9 de dezembro a 29
de janeiro de 2021, das 9h30
às 14h30, no Departamento
de RH, no Centro.

Na ocasião, os servidores vão entregar documentos, indicar os dados
bancários e preencher o formulário de recadastramento
para manutenção do benefício. Conforme o Decreto
Municipal nº 166/2013, é
necessário apresentar cópias
do RG, CPF, conta corrente
(com bancos existentes em
Caraguatatuba) e carta de
concessão de aposentadoria
ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS),
com registro na Prefeitura

de Caraguatatuba. Quem
não se recadastrar no Departamento de RH no prazo,
terá o auxílio suspenso.
O Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria de Administração
fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro
(próximo à Secretaria de
Governo). Mais informações pelo telefone (12)
3886-3700/3701. O horário
de atendimento ao público é
de segunda a sexta-feira, das
9h30 às 14h30.
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Litoral Norte de São Paulo adota esforços para garantir temporada
segura aos visitantes e moradores e apoiar o comércio local

As cinco cidades integrantes do Circuito Litoral Norte de São Paulo - Bertioga, Caraguatatuba Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba - estão trocando informações estratégicas e reforçando suas medidas e protocolos para a temporada de verão.
Visando, principalmente, garantir
saúde e segurança de visitantes e moradores,
os municípios seguem tomando os cuidados
necessários e anunciaram que não haverá
festas públicas no Réveillon, assim como
eventos de temporada e queima de fogos,
para evitar a formação de aglomerações.
Apesar de ter retornado para a fase
amarela na última semana, a região do Litoral Norte vai adotar medidas municipais para
preservar vidas sem interferir drasticamente
na economia e comércio.
As cidades seguem praticando os protocolos de segurança e saúde recomendados
pelos órgãos oficiais, assim como as orientações do Ministério Público para garantir a
flexibilização segura.
“O Circuito Litoral Norte vem permitindo a conversa e interação das administrações municipais para que possam avaliar as
melhores estratégias e pensem em soluções
complementares para o turismo na região.
O sistema de saúde divide o Estado em sistemas muito amplos, que muitas vezes não
refletem a realidade da Região Turística desses municípios, por isso, é importante que a
avaliação parta de cada administração municipal. Entendo que os destinos que estiverem
seguros serão os mais atraentes para o turista
qualificado. A demanda vai existir, o importante é estarmos preparados. Desta forma, o
trade e a população local saem ganhando”,
ressalta o secretário Executivo do consórcio
turístico, Gustavo Monteiro.

feitura tem trabalhado incessantemente para
a proteção da saúde de todos em Bertioga,
sem esquecer as necessidades do comércio e,
entre as mais recentes decisões, estão os cancelamentos das atividades das temporadas de
Natal e Verão e a suspensão das autorizações
de entrada de ônibus e vans de turismo.
“Prefeitura, comércio e população
são aliados no combate ao coronavírus e
pela proteção das vidas de nossos moradores
e visitantes. É um momento de grandes sacrifícios, mas juntos venceremos e sairemos
fortalecidos”, explica.

Caraguatatuba
Caraguatatuba não vai realizar queima de fogos no Réveillon neste ano, nem
tampouco os shows de verão, como vem fazendo todos os anos.
“Em respeito ao decreto e à pandemia, nós focaremos em ações de conscientização e fiscalização para que todos cumpram
os protocolos sanitários, podendo nos mantermos como um destino seguro e responsável. Manteremos as autorizações de ônibus
e vans apenas para a rede hoteleira regular
com comprovada hospedagem mínima de
dois dias. Todo o trabalho da prefeitura é
sempre em busca de preservar vidas e buscar
um equilíbrio entre nosso sistema de saúde
e a retomada econômica do município. Hoje
temos um percentual aceitável de ocupação
na rede hospitalar, o que faz com que tenhamos a tranquilidade de trabalhar em busca
da fiscalização para que os protocolos sejam
aplicados. É muito importante que o Estado
dê o suporte para o Litoral Norte, para que
possamos manter um nível de ordem nos
municípios da região, sobretudo aqueles que
não dispõem de Guarda Municipal e dependem da atuação preventiva da Polícia MiBertioga
litar”, completa a secretária de Turismo de
Bertioga, que já tem seus índices de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis.
combate ao coronavírus entre os melhores
do litoral, irá seguir as orientações do GoIlhabela
verno do Estado relativas à fase amarela e
Os eventos festivos de fim de ano em
manterá os protocolos sanitários já determi- Ilhabela, previstos no calendário oficial de
nados pela Prefeitura.
eventos, estão cancelados, de acordo com
Segundo o secretário de Turismo, Es- o decreto 8.316/2020, assinado na última
porte e Cultura, Ney Carlos da Rocha, a Pre- sexta-feira (4) pela Prefeita Maria das Gra-

ças Ferreira, a Gracinha. Durante o período,
serão reforçadas a fiscalização e a orientação
em relação aos protocolos de segurança na
cidade.
O município também não emitirá
alvará para eventos em área pública, como
festas e shows. As autorizações já expedidas
ficam imediatamente revogadas. Serão permitidos apenas eventos sociais em espaços
que têm alvará de funcionamento padrão,
desde que respeitem os protocolos sanitários, como a ocupação máxima de 40% da
capacidade, lugares marcados nas mesas e
sem pista de dança.
Para manter a retomada da economia,
a balsa permanecerá aberta durante o período de fim de ano.
“Não é adequado o fechamento da
cidade novamente, dado que o prejuízo econômico nesta hora poderia afetar a vida de
todos nós. Estamos seguindo todas as recomendações do comitê da Saúde, que assim
como eu, está preocupado com a crescente
demanda do turismo desde o mês de julho, a
ocupação hoteleira tem se igualado ao período do carnaval”, segundo a prefeita.
São Sebastião
Em São Sebastião, os estabelecimentos comerciais deveram manter os protocolos municipais já previstos desde o início da
pandemia e disponíveis no site da Prefeitura.
De acordo com a secretária de Turismo, Adriana Balbo, a mudança será focada
nas tradicionais festas de fim de ano. “São
Sebastião não terá festas públicas, nem fogos ou shows com djs; também não serão
autorizadas festas de Réveillon em casas
de shows. Vans e ônibus de turismo de um
dia estão autorizados, desde que fiquem na
praia do Balneário dos Trabalhadores, que
tem estrutura de banheiros, quiosque, quadra
e estacionamento, ou em hotéis e pousadas

que recebam e tenham estrutura regularizada para esses visitantes. Os protocolos que
já estavam acontecendo com o comércio,
restaurantes, bares, hotéis e pousadas vão
ser mantidos. Não vai haver nenhuma nova
restrição”, afirma.
Ubatuba
Manteve os mesmos critérios do decreto anterior, com restrição somente para as
áreas comuns dos hotéis, restaurantes e bares. Segue evitando aglomerações e levando
em consideração as medidas do Plano São
Paulo. Além disso, as festas também não são
permitidas na cidade, e os eventos especiais
devem ser analisados pelo Comitê de Crise
da cidade, para serem avaliados de acordo
com os protocolos.
Sobre o Circuito Litoral Norte
O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem
se consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão integrada e focada no desenvolvimento
conjunto das cidades participantes (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba).
O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades integrantes, com o objetivo de enriquecer
a oferta turística, ampliar as opções de visita
e a satisfação do turista, com consequente
aumento do fluxo e da permanência dos visitantes na região do Litoral Norte paulista,
assim como a geração de trabalho, renda e
qualidade de vida.
Nessa retomada, o consórcio vem
realizando importantes parcerias com a Secretaria de Turismo do Estado e Ministério
do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno das atividades turísticas de
forma segura e apoiar o trade regional a se
restabelecer da melhor forma.
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13ª edição do Litoral EnCena Online
começa nesta quinta-feira (10)
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A 13ª edição do Litoral Encena Online começa nesta quinta-feira
(10) com atrações para
toda a família. Recheado com apresentações de
dança, teatro de rua, teatro de bonecos, teatro de
sombras e circo, o festival segue até domingo
(13) com transmissões
via Facebook (facebook.
com/fundacc) e Youtube
(youtube.com/c/FundaccOficial) da Fundação
Educacional e Cultural
de Caraguatatuba (FUNDACC).

lista dos Amigos da Arte Imprevisto
(APAA).
14h – Alquimistos – GruO festival tem po Arteia
como objetivo realizar
um evento referencial que 15h30 – Caiçaras – Cia.
proporcione de maneira Império Teatral
democrática e acessível o
melhor das artes cênicas 17h – Expresso Tatu –
do Estado e dos municí- Corpo de Baile
pios, além de estimular
grupos e coletivos em ati- 18h30 – Circo Escambau
vidade e fomentar a arte – Cia. O Castelo das Artes
na região.
20h – Urubus no Ar – Cia
Quase Cinema
Programação

Participam desta
edição os grupos Bella
Cia, de Santos (SP); Cia
Quase Cinema, de Taubaté (SP); Grupo Arteia,
de São Francisco Xavier
(SP); Trupe do Fuxico,
de São Paulo (SP); Cia
O Castelo das Artes, de
São Sebastião (SP); Grupo Teatro do Imprevisto,
de São José dos Campos
(SP); Damião e Cia, de
Campinas (SP); Mamulengo de Si Mesmo, Cia
Império Teatral e Corpo
de Baile, da anfitriã Caraguatatuba.

18h – Circo Bella – Bella
Dia 13 – Domingo
Cia.

O Litoral Encena
é uma realização do Governo do Estado de São
Paulo em parceria com a
FUNDACC, Prefeitura
Municipal de Caraguatatuba, Secretaria de Estado
da Cultura e organização
social da Associação Pau-

Dia 10 (Quinta-Feira)

21h – Colheita – Corpo de 14h – Expresso Tatu –
Baile
Corpo de Baile
15h – A Linha – Mamulengo de Si Mesmo

18h – Alquimistos – Grupo Arteia
15h30 – Colheita – Corpo
de Baile
19h30 – Pecadilhos –
17h – Teatro de BrinqueTrupe do Fuxico
dos e Histórias de Papel
21h – Circo Escambau – – Grupo Teatro do ImpreCia. O Castelo das Artes visto
Dia 12 – Sábado

Avaliação psicológica do concurso
público da GCM da Prefeitura de Caraguá
começa no próximo domingo

A Fundação Vunesp
inicia a aplicação avaliação psicológica do Concurso Público 01/2019 de
Guarda Civil Municipal
(GCM) de 2ª classe no
próximo domingo (13) e
continua no dia 20 de dezembro, às 8h e às 14h,
na EMEF Luiz Silvar do
Prado, no Casa Branca, e
na EMEF Maria Aparecida de Carvalho, no Tinga.
Os candidatos selecionados foram distribuídos nas
duas datas e horários, com
21h30 – As Presepadas de os códigos 1101 e 0102
Damião – Damião e Cia. para realização dos testes.

19h30 – Urubus no Ar – 10h – Circo Bella – Bella
Cia. Quase Cinema
Cia

Dia 11 (Sexta-Feira)
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18h30 – As Presepadas de
Damião – Damião e Cia.

10h – A Linha – Mamulengo de Si Mesmo
20h – Caiçaras – Cia Império Teatral
10h30 – Teatro de Brinquedos e Histórias de 21h – Pecadilhos – Trupe
Papel – Grupo Teatro do do Fuxico

A lista de convocação foi publicada no dia
26 de novembro no Diário Oficial Eletrônico do
Município (Edital 420/
Págs. 20-35) e no site https://www.vunesp.com.br/
PMCR1901. Os convocados passaram pelo Teste
de Aptidão Física (TAF)
nos dias 4, 13, 18 e 25 de
outubro, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo
Gonçalves (Cemug), no
Jardim Britânia.
É

necessário

apresentar nos colégios
com, no mínimo, 1h de
antecedência do horário
do início da avaliação
psicológica. Além disso,
é preciso levar caneta de
tinta preta, máscara e álcool gel. Os selecionados
devem estar munidos dos
seguintes documentos: cédula de identidade (RG),
carteira de órgão ou conselho de classe, Carteira
de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), certificado militar, carteira nacional de habilitação (CNH),
expedida nos termos da
Lei Federal nº 9.503/97,
passaporte, carteiras de
identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares; ou
outro documento de identificação com fé pública e
fotografia.

O concurso atraiu
6.514 inscritos. Desse total, 1.104 mulheres (157
candidatas/vaga)
5.410
homens (85 candidatos/
vaga) se inscreveram para
se a função. O cargo pos-

sui jornada de 40h/semanais e salário-base de R$
2.087,27 (em 2020), mais
50% de adicional de atividade operacional sobre
esse valor (R$ 1.043,63).
Os candidatos (observado o número de vagas reservadas para pessoas com deficiência) mais
bem pontuados na prova
objetiva passarão ainda
pelas seguintes etapas:
entrega de documentos
e certidões para investigação social, entrega do
resultado do exame toxicológico de larga escala;
e a realização de exames
médicos. Todas as etapas
integram a 1ª fase do concurso público de GCM 2ª
classe e possuem caráter
eliminatório.
A Emef Prof. Luiz
Silvar do Prado (CIDE
Casa Branca) está localizada na Rua José Pedro de
Oliveira Barbosa, 815 –
Casa Branca. A Emef Maria Aparecida de Carvalho
(CIDE Tinga) fica na Av.
Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.155 – Tinga.
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TCU autoriza leilões para concessão
de rodovias e aeroportos no país
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Investimentos podem contabilizar R$ 16,2 bilhões
O Ministério da
Infraestrutura prevê em
R$ 16,2 bilhões o total
de investimentos contratados a partir dos leilões de três concessões
autorizadas pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) à iniciativa privada. Serão leiloados
trechos das rodovias xa adicionais, 30km de sul, que inclui Curitiba/
BR-153, entre Palmas vias marginais, 173km PR, Foz do Iguaçu/PR,
(TO) e Anápolis (GO), de alargamento e 187 Navegantes/SC, Lone da BR-163, entre os acessos, incluindo uma drina/PR, Joinville/SC,
municípios de Sinop nova entrada aos portos Bacacheri/PR, Pelotas/
(MT) e Miritituba (PA). de Miritituba”, infor- RS, Uruguaiana/RS e
Bagé/RS); e o bloco
mou o ministério.
Com a aprovação,
norte, abrangendo Maa próxima etapa é a puO outro trecho naus/AM, Porto Velho/
blicação dos editais de de rodovias que teve a RO, Rio Branco/AC,
leilões, previstos para concessão autorizada, Cruzeiro do Sul/AC,
o primeiro semestre de a BR-153/080/414, que Tabatinga/AM,
Tefé/
2021. Um dos leilões liga Anápolis (GO) a AM e Boa Vista/RR); e
abrange o principal cor- Aliança do Tocantins bloco central (Goiânia/
redor logístico do Meio- (TO), é considerado “o GO, São Luís/MA, Te-Norte com o Centro- principal corredor de in- resina/PI, Palmas/TO,
-Sul.
tegração do Meio-Norte Petrolina/PE e Imperacom o Centro-Sul do triz/MA).
Segundo a pasta, país”.
“A grande inoo trecho da BR-163/230
a ser concedido é estra“Ela será a pri- vação desta rodada é
tégico por ligar Sinop meira rodovia concedi- a cláusula que permite
(MT) aos portos de Mi- da pelo governo fede- que a proponente, indiritituba, no município ral no modelo híbrido, vidual ou representada
de Itaituba (PA), “onde ou seja, que tem como por consórcio, possa
a maior parte da safra principal critério para contratar pessoa jurídide grãos do norte do o leilão a combinação ca que detenha a qualifiMato Grosso é escoada entre o menor valor de cação técnica exigida na
por meio da hidrovia do tarifa e maior valor de operação aeroportuária,
rio Tapajós até os portos outorga fixa. Estão pre- aumentando o número
marítimos de Santarém vistos R$ 7,8 bilhões de de participantes e gerando maior competição
(PA) e Santana (AP)”.
investimentos”, disse,
no certame.
em nota, o Ministério da
A previsão para Infraestrutura.
Caso a proponenesse empreendimento é
te opte por formação
de quase R$ 3 bilhões
O aval do TCU
em investimentos, sen- foi dado também para de consórcio, um dos
do R$ 1,89 bilhão em a implementação da 6ª membros deve ser opeinvestimento privado e rodada de concessões rador aeroportuário com
mais R$ 1,02 bilhão em de aeroportos, a serem participação mínima de
custos e despesas opera- divididos em três blo- 15% e experiência comprovada”, detalha a nota
cionais. “Serão imple- cos, abrangendo 22 atido ministério.
mentados 35km de fai- vos. São eles o bloco
Agência Brasil
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Número de motocicletas emplacadas
em novembro cai em relação a outubro

A Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) informou nesta
quarta-feira (9), que em
novembro, foram emplacadas 89.409 motocicletas. O volume atingido
supera em 1,2% o registrado em novembro de
2019, quando o total foi
de 88.384 unidades. Em
relação ao mês anterior,
porém, houve queda de
7%.

De acordo com o
balanço da entidade, a
soma do acumulado do
ano é de 816.382 motocicletas. Em 2019, a essa
altura, o setor já havia
vendido 938.148 unidades, 17% a mais (166.766
unidades) do que este
ano. As vendas no atacado também diminuíram,
passando de 1.012.967
para 858.325 unidades,
ou seja, uma diferença de
154.642 (15,3%).

Marcos Fermanian, as
mudanças
provocadas
pela pandemia de covid-19 impactaram o setor. “Atualmente, a gente
sofre um desequilíbrio
entre oferta e demanda,
fundamentalmente provocado pelo fato de que
a motocicleta continua
sendo um veículo acessível, ágil, de baixo consumo de combustível,
baixo custo de manutenção”, afirmou.
“Essa fuga do
transporte público, com a
busca pelo transporte individual, colocou a motocicleta num protagonismo inesperado. Além
disso, com o serviço de
entrega, ela ganhou um
protagonismo que já era
muito forte no mercado
brasileiro e ficou ainda
maior”, acrescentou.

Em novembro, o
volume de exportações
aproximou-se do alcançado em 2019, apresentando queda de 3,4%.
No acumulado do ano,
porém, o percentual já
Quanto à produchega a 18%. Este ano, o
ção
de
bicicletas, a exsetor remeteu ao exterior
29.147 unidades, contra pectativa é de que fique
20% abaixo do patamar
35.560 de 2019.
de 2019 (919.924 uniSegundo o pre- dades), totalizando 736
sidente da Abraciclo, mil. A variação, em rela-

ção a novembro do ano
passado foi negativa, de
19,7%.
O esperado era que
o setor encerrasse o ano
com uma produção de
1,175 milhão de motocicletas. Atualmente, o total é de 937 mil, quantia
15,4% inferior.
Sobre o desempenho da indústria no ano
que vem, Fermanian
afirmou que a previsão
consolidada deverá ser
divulgada somente em
janeiro. Para ele, as circunstâncias da crise sanitária têm mudado rapidamente, de modo que
se torna inviável adiantar
números e traçar uma
perspectiva. “É difícil
elaborar um plano efetivo, sem ter controle da
pandemia e também em
relação à recuperação
da economia do país. A
expectativa, no mínimo,
é voltar pelo menos ao
patamar de 2019 e zerar
esse débito, esse negativo que será registrado em
2020.” Agência Brasil
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Plataforma auxilia artistas e artesãos
de São Sebastião a vender seus
produtos online

Com o intuito de
valorizar e divulgar os trabalhos de artistas locais, a
Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna”
(Fundass), em parceria
com o Conselho Municipal de Políticas Culturais
de São Sebastião (CMPC-SS), segue oferecendo o
catálogo virtual ‘São Sebastião Criativa’.

09de
denovembro
dezembro de
de 2018
2020
08

- -04
07- -

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

tes áreas: Artes Gráficas;
Artes Visuais; Artesanato
Decorativo;
Artesanato
Identitário e Tradicional;
Artesanato Utilitário; Artigos de Moda; Audiovisual
e Serviços de Sonorização;
Brinquedos
Artesanais;
Cerveja Artesanal; Contatos de Ateliês; Culinária Gourmet; Literatura;
Padaria Artesanal; Perfumaria Artesanal; Produtos
Artesanais Sustentáveis;
Produtos Orgânicos; Costura Criativa; Apresentações de Artes Cênicas
(Teatro, Dança e Circo) e
Apresentações Musicais.

imagens dos produtos ou
serviços oferecidos, além
dos documentos exigidos.

Foragido da Justiça é
capturado pela PM em
Caraguatatuba
Na manhã de segunda-feira (07), uma equipe da Polícia Militar durante
patrulhamento pelo Bairro
Tarumã, avistou um indivíduo já conhecido da polícia,
e que é suspeito de diversos
homicídios na região sul da
cidade.
Em revista pessoal foi localizada 01 (uma)
porção de maconha e R$
154,50. Após realizar a consulta dos dados pessoais, foi
constatado que o indivíduo
se encontrava na condição
de foragido da justiça pelo
crime de homicídio. Foi
anunciada voz de prisão e o
criminoso colocado a disposição da justiça.

A plataforma online, desenvolvida em maio
de 2020, proporciona a
As
informações
todos os artistas, coletivos
contidas na plataforma see grupos locais, exclusivarão de total responsabilidamente de São Sebastião,
de dos artistas cadastrados,
um site para apresentabem como os meios de inrem seus trabalhos, nas
vestimento, apresentação,
mais variadas linguagens
pagamento, entrega dos
artísticas e culturais, com
produtos e questões sanio objetivo principal de ditárias. Não haverá custos
vulgar suas obras e gerar
para se cadastrar e as venrenda, mesmo em tempo
das realizadas serão negode isolamento social deciadas com os clientes via
vido à pandemia do novo
WhatsApp/Telefone.
coronavírus (COVID-19)
e durante o período de
Novos artistas seretomada da economia
bastianenses poderão menda Cultura. Além do ensalmente ser incluídos no
Conheça o site:
PM prende homem
dereço eletrônico, a “São https://saosebastia- mercado, desde que apretransportando
drogas
Sebastião Criativa” conta ocriati.wixsite.com/ sentem, de forma virtual,
em
Ilhabela
também com um perfil
as documentações necesnossoblog
Na noite de sábado
comercial no aplicativo
sárias e que sejam aprova(05),
a
Polícia
Militar receInstagram (@saosebastiaComo divulgar seu dos por uma Comissão de
beu
uma
denúncia
de que
ocriativa).
Seleção para a plataforma.
produto ou obra?
um veículo de aplicativo
estaria indo fazer uma enO catálogo aprePara mais informa- trega de drogas em Ilhabela.
Para se cadastrar, os
senta imagens dos traba- interessados devem preen- ções e dúvidas, entre em Com base na informação os
lhos a serem comerciali- cher o formulário disponí- contato pelo WhatsApp da policiais iniciaram patruzados, com o contato de vel no link www.fundass. Fundass (12) 99241-8264 lhamento com vistas ao vecada artista sebastianense com.br /sao- sebastiao - ou e-mail expediente@ ículo, conseguindo abordácadastrado nas seguin- -criativa-2020/ e inserir fundass.com.br.
-lo próximo ao Mirante do

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

constando ainda, que os criminosos estariam de posse
de uma arma branca (faca).
Em busca pessoal,
nada de ilícito foi encontrado, porém no interior do
veículo marca Renault de
propriedade de um dos indivíduos, foram encontrados e
apreendidos: 216,81 gramas
de maconha; 01 balança de
precisão; 01 máquina de carPM captura foragido
tão; 01 faca; 01 celular Xiada justiça em
omi; 01 Celular Samsung;
Caraguatatuba
Na manhã de sába- R$ 227,00, além do veículo
do (05), uma equipe da Po- Sandero.
lícia Militar, durante patrulhamento pelo Bairro Porto PM realiza prisão por
posse ilegal de arma
Novo, abordou dois indivíem Caraguatatuba
duos que se encontravam no
Na manhã de sextainterior de um veículo em
-feira (04), a Polícia Militar
atitude suspeita. 		
Após consulta de foi acionada para cumprir
dados pessoais, contatou-se uma Medida Protetiva no
que um deles se encontrava bairro Benfica.
Os policiais após
na condição de foragido da
justiça pelo crime de estelio- contato com a vítima que
nato. Foi anunciada voz de queria retirar seus pertences
prisão e o criminoso coloca- da residência, inteiraram o
indiciado de tal medida, e
do a disposição da justiça.
durante a retirada dos perCriminoso é preso por tences foi localizado em um
dos cômodos da casa, um
tráfico de drogas em
revólver calibre 38 e 18 (deCaraguatatuba
Na madrugada de zoito) munições intactas. Insábado (05), a Polícia Mili- dagado sobre a arma, o inditar foi acionada para atender víduo admitiu a propriedade
a uma ocorrência de vias de e foi conduzido e colocado à
fato no centro da cidade, disposição da justiça.

Piuva. Em revista veicular
foram encontrados 500g de
cocaína no porta-malas.
Em entrevista, o
passageiro assumiu a propriedade da droga. Diante
dos fatos, foi dada voz de
prisão ao indivíduo que permaneceu à disposição da
justiça.
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Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Câmara aprova projetos da pauta
Nesta terça-feira, 08 de dezembro de
2020, foi realizada a 45ª
sessão ordinária do ano.
Os vereadores aprovaram por unanimidade
as duas propostas que
estavam na pauta da ordem do dia.
Os parlamentares foram favoráveis
ao projeto de decreto
legislativo 07/20, de
Aurimar Mansano, que

dispõe sobre a conces- a Ilustríssima senhora
são de título de Cidadão Monica Aznar.
Caraguatatubense
ao
As sessões estão
Ilustríssimo senhor Doacontecendo por meio
rival de Paula Junior.
de videoconferência e
A outra propositu- são transmitidas ao vivo
ra da pauta aprovada foi pela internet, através do
o projeto de decreto le- site: www.camaracagislativo 09/20, também ragua.sp.gov.br, pelo
de Aurimar Mansano, facebook e aplicativo
que dispõe sobre a con- oficial da Câmara Mucessão de título de Ci- nicipal, pelo youtube e
dadã Caraguatatubense pela rádio Caraguá FM.

Prefeitura intensifica fiscalização no
enfrentamento a COVID em São Sebastião
A Prefeitura de São
Sebastião tem intensificado as ações de fiscalização no município como
uma das ações de enfrentamento a COVID-19. A
Fiscalização de Posturas
Municipais autuou em
nove operações conjuntas
com a Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia
Militar (PM) para sanar
irregularidades na cidade,
e assim manter o controle
no combate a expansão do
vírus.
pio.
Durante as ações,
houve o registro de 10 infrações de estabelecimentos sem alvará de funcionamento. Além de outras
seis apreensões de mercadorias e equipamentos,
onde o proprietário não
possuía
licenciamento
para o exercício.

Aglomerações – O
relatório das últimas três semanas de atuação da Fiscalização de Postura constatou
ainda duas irregularidades
quanto a ocupações do solo
público. Houve a interdição
de uma casa de eventos após
constatação de desrespeito
ao decreto municipal, onde
proíbe o funcionamento das
Uma escola de surf mesmas, exceto se funcionatambém foi autuada por rem como restaurante.
não possuir licenciamento, e outras duas autuaA Fiscalização de
ções foram para ambulan- Posturas registrou outras três
tes que trabalhavam sem a infrações aos decretos munidevida licença no municí- cipais com relação à aglome-
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Prefeitura de Ilhabela abre edital para
processo Seletivo de Guarda-Vidas

A prova seletiva ocorrerá no dia 14 de dezembro
a partir das 9h, no Polo de
Educação Integrada de Ilhabela.
Jovens do arquipélago façam a diferença neste
verão, salvem vidas!
A Prefeitura de Ilhabela informa que, a partir
desta terça-feira (8), estão
abertas as inscrições para o
Processo Seletivo de Guarda-Vidas Municipal.
Foram disponibilizadas 12 vagas para o cargo,
e para se candidatar a uma
delas o interessado deve ter
acima de 18 anos, ter ensino
fundamental completo (9º
ano), estar em dia com as
obrigações militares/eleitorais e não ter antecedentes
criminais.
Para realizar as inscrições, os interessados terão de 8 a 13 de dezembro
para comparecer no Posto
de Bombeiros, das 8h às 18
horas (aberto todos os dias),
localizado na Avenida Professor Malaquias de Oliveira
Freitas, 284 – Barra Velha. A
inscrição também poderá ser
efetuada pelo e-mail: gbmar3sgbpb32@policiamilitar.
sp.gov.br.

A prova de seleção
para o curso de Guarda-Vidas será realizada no dia
14 de dezembro, no Polo de
Educação Integrada de Ilhabela, localizado a Rua Gerson Peres de Araújo, n.º 400,
no bairro Barra Velha, a partir das 9h. No local ocorrerá
duas atividades, sendo a primeira corrida (eliminatória)
e a segunda natação (classificatória).
Ressaltando que o
candidato deve comparecer
com 30 minutos de antecedência, portando o comprovante de inscrição, Cédula
de Identidade – RG ou documento oficial com foto e
o Atestado de Saúde para aptidão física (providenciado a
critério do candidato).

A jornada de trabalho
será de 40 horas semanais
e o salário de R$1.701,02,
mais vale-transporte e vale-refeição. Os profissionais
serão contratados por até 120
dias, e este prazo não poderá
passar do dia 31 de março de
2021.
A convocação será
através de publicação em
jornal de circulação local, no
site oficial (www.ilhabela.
sp.gov.br) e no átrio do Paço
Municipal de Ilhabela.
Acesse o Edital: https://www.ilhabela.sp.gov.
br/wp-content/uploads/processos-seletivos/2020/12/
EDITAL-PROCESSO_SELETIVO_GUARDA-VIDAS_2020.pdf.

A Prefeitura de Ubatuba enviou à Câmara Municipal um Projeto de Lei,
alterando a base de cálculo
do índice de reajuste da dívida ativa e (Imposto Predial e
Territorial Urbano) IPTU do
exercício 2020/2021, devido
à pandemia da Covid-19.
Pelos dados estatísticos oficiais, o Índice Geral
de Preços Mercado (IGPM),
resultaria num reajuste na
ordem de 20,92%, o que geraria um ônus insuportável
para o contribuinte. Porém,
a legislação prevê que o rea-

juste deve ser baseado, obrigatoriamente, no IGPM.
Por isso, se fez necessário o envio de um projeto
de Lei, justamente, para evitar esse peso ao contribuinte,
mantendo o índice na ordem
de 3,92% para o reajuste dos
débitos inscritos em dívida
ativa do município e IPTU,
adotando o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
“Essa foi a alternativa
que encontramos para buscar
o equilíbrio entre a necessidade do Poder Público, em

corrigir as receitas, sem afetar diretamente a sociedade,
que já vem sendo em muito
onerada pelo quadro gerado pela pandemia do Novo
Coronavírus. A adoção do
IPCA, na ordem de 3,92%
é um índice que atende a todas as premissas necessárias
para assistir o interesse público, sem gerar ônus excessivo à sociedade”, garantiu o
prefeito Délcio Sato (PSD).
A secretaria da Fazenda reforça que o IGPM é
o maior índice e o objetivo é
aplicar, legalmente, o menor.

ração e a falta de máscaras.

Multas – O relatório de fiscalização computa ainda a multa de um
evento sem autorização.
Além de outras duas multas em razão de transporte clandestino exercido
por ônibus de viagem que
não possuíam autorização
da Secretaria Municipal
de Turismo (SETUR).
As multas continuaram com o registro
de duas infrações à lei
do silêncio, além de duas
apreensões de caixas de
som que infringiam a
mesma lei.
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Minhas amigas Arina
Polydoro e sua namorada
Amanda Cassia comemoraram
o aniversário juntas com uma
linda festa, onde convidaram
alguns amigos, e a festa rolou
em altíssimo astral.
Parabéns e muitas felicidades
para as duas!
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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

Amplie seus contatos. Encontro com alguém
que andava distante trará alegria. Há chance até de reatar
um namoro. N° 14.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Pior que políticos
em época de eleição
só eles mesmos durante
os anos de mandato”

Vai querer liberdade de ação. As parcerias estão
protegidas, seja no trabalho, na escola ou no amor. Seja
criativa! Nº da Sorte 03.

Gêmeos - 21/05 à 20/06

É possível que fique insegura diante de uma
tarefa. Busque orientação! Boa semana para fortalecer a
união e o amor. Nº da Sorte 11.

Câncer - 21/06 à 21/07
Não tenha medo do desconhecido. Pensamentos positivos farão a diferença. A saúde pede atenção, ok?
Nº da Sorte 41.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08

Terá necessidade de escolher melhor os seus
amigos. Mas procure ser menos racional ao lidar com a vida
amorosa. Nº da Sorte 12.

Virgem - 23/08 à 22/09

Os astros prometem bem-estar ao lado do seu
príncipe, pode até vencer alguns obstáculos. Mas cuidado
com a rebeldia. Nº da Sorte 52.

Libra - 23/09 à 22/10

Mostre sua força guerreira para chegar onde
quer. No campo sentimental, razão e emoção estarão em
equilíbrio. Nº da Sorte 10.

Escorpião-23/10 à 21/11

Evite se sobrecarregar com os compromissos.
O setor afetivo recebe novos estímulos. Abuse da sensualidade! Nº da Sorte 55.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12

Escolha bem as palavras para evitar contratempos. Seu entusiasmo será visível no amor. Mas seja
discreta, ok? Nº da Sorte 13.

Capricórnio-22/12 à 20/01

O amor ficará meio de lado. Procure dar o
melhor de si nas tarefas. Tudo que envolva comunicação
será favorecido. Nº da Sorte 53.

Aquário-21/01 à 19/02

Você estará voltada para si mesma e vai querer
ficar em casa, com a família. Mas a paixão será a todo vapor!
Nº da Sorte 41.

Peixes - 20/02 à 20/03

Procure ser mais objetiva nas tarefas. No
relacionamento, sua dedicação fará a diferença. Aperfeiçoe
o convívio a dois. Nº da Sorte 18.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br
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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

PARA
ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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TRAVESSÃO R$ 190
mil sobrado 3 dor/ sala/
coz/ gar/ varanda/ ot. Local/ 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

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.
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) 991182295 c/José
PROCURO trabalho de faxineira em casa
e escritório/ 98230-0553

1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004825-19.2019.8.26.0126
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a), Ayrton Vidolin Marques Júnior na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores. Que Pacsfom Empreendimentos Ltda. Alexandre Ricardo Fachini Pinto e Antonio José Fachini Pinto ajuizaram ação de USUCAMPIÃO, visando
dois lotes de terreno sob os nº 5 e 6 da Quadra 25 do bairro Sumaré,
localizado na Avenida Castelo Branco, nº 614, Inscrição Municipal nº
02.040.008, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estado
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 contestado 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 cidades de Caraguatatuba ao 07 de outubro de 2020.

Golfinho Casa PLN
687 2 dormitórios/ sala/
coz/ 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

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

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

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

ALUGO Sítio Pegorelli definitivo 30.000m²
casa principal e caseiro pasto e outras
benfeitorias no asfalto/
R$1.000,00/
Cel/Zap
98187 8636
Vendo Lancha 18
pés/ Casco Cobra, Motor 90HP Yamaha/ 5
lugares + Piloto/ Ótimo
estado /12 99630-2040

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

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 Trabalho de

Chácara c/ casa 1
quarto/ varanda grande
c/ churr/ fogão a lenha/
terreno 15x200/ R$
180 mil/ Rio Claro (12)
98126-8800/ creci 26535J

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

Canto do Mar Terreno
PLN 685 10 X 44 Área
Total 440m² 100 metros
da pista 130 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

Jardineiro/ zelador/segu-

Condomínio Jardim
rança ou porteiro conta- Gaivotas 2 dorm/ com
tar: (11)95198-3589 ou garagem/R$ 220.000,00/
cód. 1410/ (12) 98126(11) 95370-4765
8800/ creci 26535J
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

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

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

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

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

APTO FINANCIADO 2
dor/ sla/ coz/ wc/ R$ 190
mil/ px ATACADÃO/ Cel/
PEGORELLI SÓ R$ 30 Zap 98187 8636

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

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

PARA

ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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CRECI 80169 F

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

Cidade Jardim
Apartamento PLN 465

VENDAS

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

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

Golfinho

Casa PLN 687

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

3 vagas de garagens,

260 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
Casa PLN 628

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

195 mil

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

Massaguaçu

Sobrado cond Fech. PLN 124

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

270 mil

Jardim das Palmeiras
Casa PLN 680

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

265 mil

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

Canto do Mar

Pontal santa Marina

Rio do Ouro

10 X 44

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

Terreno PLN 685

Área Total 440m²
100 metros da pista

130 mil

Casa PLN 681

265 mil

Casa PLN 453

240 mil

(12) 3883-4840
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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