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Curtas, mas objetivas
Origem

Confesso que a ideia é sim, pla-
giar o amigo e jornalista Pedro Mon-
temor que por anos utilizou esta forma 
de escrita no Jornal Imprensa Livre e 
também aqui no Noroeste News.

Vergonha internacional
Lamentável a notícia do Jornal 

francês Le Monde. “A Campanha de 
Bolsonaro contra a vacina é a única 
nas democracias do mundo”. Mes-
mo assim mais de 70% da população 
brasileira quer se vacinar. O começo 
da vacinação deveria trazer esperan-
ças para um País que já tem 190 mil 
mortos pela Covid-19, mas se trans-
formou em um jogo político.

Em quanto isso...
Brasil registra 1.075 mortes 

pela Covid em 24 horas, maior núme-
ro desde 15 de setembro.

Falta de planejamento 
e competência

Enquanto o mundo e até mesmo 
países da América do Sul já iniciaram 
a vacinação, o Ministério da Saúde 
fracassa em sua tentativa de compra 
de seringas e garante menos de 3% do 
que será necessário.

Vaquinhas de presépio
Enquanto os mais desenvolvi-

dos países aprovaram várias vacinas e 
já iniciaram a imunização, no Brasil, 
as vaquinhas de presépio na ANVI-
SA – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, dizem amém ao pacóvio e 
dificultam a aprovação das mesmas 
vacinas.

Falta de logística ou covardia
Talvez discordando das ordens 

do pacóvio ou por mera covardia, o 
Ministro da Saúde Eduardo Pazuello 
não admite responder a perguntas dos 
jornalistas e agora manda seus subal-
ternos darem explicações.

Esperança
Diante de tanta irresponsabi-

lidade e incompetência do governo 
federal, a boa notícia desta vez é da 
OAB. “Demora na vacinação pode le-
var ao debate sobre impeachmente”.  
Presidente da OAB diz que discussão 
deve esperar a pandemia estar sob 
controle para ser proposta.

Esperança 2
Em minha opinião só mesmo as 

sanções sanitárias impostas pelo mun-
do ao Brasil poderão mudar o rumo 
das coisas.

Derrota do Papa Francisco
Mesmo tendo ligado para vários 

senadores da Argentina, sua terra na-
tal, o Papa Francisco não conseguiu 
evitar que a legalização do aborto fos-
se aprovada e atendesse aos anseios 
da maioria do povo argênteo.

Perguntar não ofende
O que teria levado os vereado-

res Deniz Guerra e Fernando Cuiú, no 
apagar das luzes, aparecerem na ses-
são que não tinha quorum para apro-
var projetos de última hora? Respon-
sabilidade ou foram graciosamente 
convencidos?

Perguntar não ofende 2
As exigências absurdas impos-

tas aos motoristas de aplicativos em 
Caraguatatuba, tiveram como obje-
tivo defender os interesses daqueles 
moradores que aderiram a alternativa 
como forma de sobrevivência ou im-
pedir seu trabalho?

Perguntar não ofende 3
Todos os anos, na passagem do 

ano, a SABESP não consegue manter 
o fornecimento de água e falta. Esse 
ano, após meu comentário na rádio 
sobre uma manutenção feita as véspe-
ras do Natal, de pronto sua assessoria 
informou que tudo estaria normal no 
final de ano o que não aconteceu. Se-
ria a culpa de Dória?

Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

Projeto da LOA 2021 será votado 
em primeiro turno nesta quarta-feira
A Câmara Munici-

pal de Caraguatatuba, de 
modo presencial e com 
transmissão ao vivo pela 
internet, realiza a partir 
das 18h30 desta quarta-
-feira, 06 de janeiro, a 02ª 
sessão extraordinária do 
ano para discutir e votar 
em primeiro turno o pro-
jeto de lei 48/20, do Órgão 
Executivo, que estima a 
receita e fixa as despesas 
do município de Caragua-
tatuba para o exercício de 
2021.

O projeto da Lei 
Orçamentária Anual 2021 
prevê a receita de R$ 
1.008.544.742,00 (um 
bilhão, oito milhões, qui-
nhentos e quarenta e qua-
tro mil e setecentos e qua-
renta e dois reais) para o 
próximo ano. R$ 267,59 

milhões para Educação 
(27%) e R$ 198,56 mi-
lhões para a Saúde (20%), 
além dos 6% para manu-
tenção do Legislativo. 
Nas outras secretarias fo-
ram alocados cerca de R$ 
513,9 milhões.

A discussão e vota-
ção em segundo turno do 
projeto de lei 48/20, que 
estima a receita e fixa as 
despesas do município 
de Caraguatatuba para o 
exercício de 2021, está 
marcada para sexta-feira, 
08 de janeiro, às 18h.

A proposta passou 
por duas audiências públi-
cas através de videocon-
ferência, que contou com 
a participação da popula-
ção, que teve a oportuni-
dade de enviar perguntas 

e sugestões por meio de 
um formulário no site da 
Câmara Municipal. So-
mando as duas audiên-
cias, mais de 300 pessoas 
acompanharam ao vivo. A 
página da audiência públi-
ca eletrônica da LOA con-
tou com 258 visitas até o 
término da reunião e 18 
questionamentos.

Em dezembro do 
último ano, o projeto foi 
para pauta de duas ses-
sões extraordinárias, mas 
as sessões foram prejudi-
cadas por falta de quórum.

A sessão será trans-
mitida ao vivo pela inter-
net, através do site: www.
camaracaragua.sp.gov.br, 
pelo facebook e aplicativo 
oficial da Câmara Munici-
pal e pelo youtube.

Projeto de incentivo à construção 
civil é adiado

Durante a 01ª ses-
são extraordinária do ano, 
realizada nesta terça-feira, 
o projeto de lei 071/19, 
que dispõe sobre o plano 
de incentivo à construção 
visando estimular a gera-
ção de empregos e renda 
no município de Caragua-
tatuba, e dá outras provi-
dências, foi adiado por 
tempo indeterminado para 
devidas adequações, aten-
dendo as solicitações dos 
vereadores.

A propositura obje-
tiva fomentar a construção 
civil para fins residenciais 
e comerciais, de edifica-
ções horizontais e verti-
cais, com projetos arqui-
tetônicos aprovados e não 

iniciados, bem como para 
novos projetos, condicio-
nando-os ao cumprimento 
das normas de acessibi-
lidade e sustentabilidade 
e à realização de investi-
mentos comprovadamente 
relevantes para geração de 
emprego e renda e que as-
segurem qualidade de vida 
da população por meio de 
proteção e conservação.

De acordo com 
o projeto, o incentivo à 
construção civil por parte 
do município é de funda-
mental importância para 
o desenvolvimento eco-
nômico social, diante da 
alternativa da geração de 
emprego e renda gerados 
nos diversos setores que 

englobam aquele segmen-
to, bem como a instalação 
de empresas do ramo no 
município com a finali-
dade de investir em em-
preendimentos, especial-
mente em um cenário de 
sensível retração econô-
mica e de altos índices de 
desemprego.

A sessão foi presen-
cial, mas sem a participa-
ção do público, seguindo 
recomendações das auto-
ridades de saúde. A popu-
lação pôde acompanhar ao 
vivo pela internet, através 
do site: www.camaracara-
gua.sp.gov.br, pelo face-
book e youtube oficial da 
Câmara Municipal.
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Aguilar Junior - Caraguatatuba
Aguilar Junior é reeleito com propostas prioritárias em saúde, 
regularização fundiária, pavimentação e geração de emprego

Aguilar Junior (MDB) foi reelei-
to prefeito de Caraguatatuba (SP) com 
27.183 votos no total, que representa 
42,27% dos eleitores. 

Ele tem 40 anos, é biomédico, 
advogado e empresário. Casado com 
Samara B. de Aguilar com quem tem 
duas filhas, a Ana Luiza e a Giovana. 
Aguilar Junior trabalhou em diversos 
laboratórios da região, atuou como ad-
vogado, empresário e foi Chefe de Ga-
binete na gestão 2005-2008. 

Sua família é tradicional na polí-
tica do Litoral Norte, tendo como avô 
Dário Leite Carrijo, ex-vereador de 
São Sebastião e José Pereira de Agui-
lar, ex-vereador, vice-prefeito e prefei-
to de Caraguatatuba.

Projetos que proporcionam 
mais qualidade de vida para 

a população
Nos últimos 4 anos, Aguilar Ju-

nior cumpriu 80% do plano de governo 
e atuou em diversas áreas. Na área da 
saúde, foram entregues quatro novas 
UBSs, duas novas UPAs e um Centro 
de Referência de Saúde da Mulher, 
além da ampliação das equipes de saú-
de da família e das obras de ampliação 
de leitos da Casa de Saúde Stela Maris 
que estão em fase final. 

Visando melhorar a qualidade 
de vida da população, Aguilar Junior 
investiu no Programa de Regulariza-
ção Fundiária que levou água e luz 
para muitas famílias. Assinou um novo 
contrato com a SABESP, visando a 

universalização do sane-
amento básico na cidade 
e implantou o Sistema 
de Coleta Seletiva e Eco-
pontos. O atual prefeito 
enfrentou um problema 
que há décadas atingi 
moradores de diversos 
bairros: os alagamentos. 
Foram mais de trinta mi-
lhões em obras de norte a 

sul do município. “Algumas obras de 
drenagem estão finalizadas e outras 
estão em andamento, mas nas últimas 
chuvas já pudemos perceber os resulta-
dos com o escoamento mais rápido das 
águas. Temos muitos projetos que vão 
amenizar ainda mais esse problema”, 
explicou Aguilar Junior. 

Na área da Educação, o atual 
prefeito entregou as unidades escola-
res CEI/EMEI no bairro Fazendinha, 
CEI/EMEI e EMEF no bairro Perequê 
Mirim, CEI no bairro Barranco Alto, 
além da ampliação do CEI Gaivotas e 
de diversas salas de aula, que propor-
cionaram a criação de cerca de 2 mil 
vagas para as crianças da cidade. Ou-
tro importante resultado foi a conquista 
do melhor desempenho da história do 
IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) no Litoral Norte. 
A cidade alcançou o índice de 6,7 no 
Ensino Fundamental I e 5,7 no Ensino 

Fundamental II, obtendo os melhores 
resultados do Litoral Norte.

Por sinal, a cidade avançou se 
comparado os anos de 2017 e 2019 
na mediação do IDEB: subiu de 6,4 
(2017) para 6,7 (2019) no Fundamental 
I; e de 5,2 (2017) para 5,7 (2019) no 
Fundamental II.

Propostas para os 
próximos 4 anos

Para o prefeito de Caraguatatuba 
reeleito, Aguilar Junior, o próximo pas-
so é o desenvolvimento de ações foca-
das na saúde e geração de emprego e 
renda para o município. 

“Eu escolhi cuidar de vidas e 
destaco o enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) onde 
estive sempre na linha de frente da Saú-
de. Ao mesmo tempo, havia a preocu-
pação com a economia da cidade, por 
isso montamos um comitê com repre-
sentantes de diversas classes, para que 
juntos pudéssemos partilhar as respon-
sabilidades e criar normas e protocolos 
de segurança”, destacou o prefeito.

Entre as prioridades para os pró-
ximos 4 anos, está a geração de empre-
go e renda. “Caraguá vem performan-
do bem com relação ao crescimento 
do número de vagas. Em outubro, fe-
chamos com um saldo positivo de 255 
vagas segundo o CAGED. Além disso, 
estudos da Revista Exame, apontam 
Caraguatatuba como a 13º melhor ci-
dade do ranking para investimentos 
imobiliários. Estamos no caminho do 
crescimento”, ressaltou o prefeito. 

Para Aguilar Junior, o ramo da 
construção civil, comércios/serviços e 
o turismo são as três frentes principais 
para movimentar a economia da cida-
de. “Vamos continuar trabalhando em 
parceria com o Senai e o Sebrae nas 
áreas de qualificação e apoio aos em-
presários e empreendedores, além de 
continuar investindo em eventos como 
o Empreenda Caraguatatuba e os muti-

rões de emprego”, completou. 
Durante sua campanha, Aguilar 

Junior trabalhou com a divulgação de 
15 projetos principais: Criar o Centro 
de Especialidades Médicas na Região 
Sul e mais 3 Postos de Saúde; ampliar 
as equipes da saúde da família; implan-
tar o COI (Centro de Operações Inte-
gradas) com PM, GCM, Defesa Civil, 
Bombeiros e Mobilidade Urbana; criar 
o novo sistema do transporte público, 
com integração entre os bairros e aces-
sibilidade e implantar o Projeto “Ciclo-
vias” (centro-sul e centro-norte); exe-
cutar as obras do enrocamento do rio 
Juqueriquerê e obras contra enchente 
em novos pontos da cidade; promover 
100% de pavimentação e iluminação: 
309 ruas e 4.000 luminárias LED; via-
bilizar a entrega de mais 10 mil títulos 
de regularização fundiária e levar água 
e esgoto para todos; Criação do CPC 
(Centro Profissionalizante de Cara-
guatatuba), da Casa de Acolhimento 
para mulheres vítimas de violência, de 
1.900 novas vagas nas unidades esco-
lares e curso pré-vestibular para alunos 
da rede pública, além da criação do 
Centro de Artes Marciais e ampliação 
do projeto de castração de cães e gatos.

“São compromissos que assumi 
com a população e vamos trabalhar 
para realizar cada ponto”, finalizou. 
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Felipe Augusto - São Sebastião
Felipe Augusto, 44 anos, foi reeleito prefeito de 

São Sebastião para o quadriênio 2021/2024

Nascido em Vitória (ES), em 
1976, mudou-se com a família para São 
Sebastião aos 11 anos, onde viveu e cres-
ceu com seu sonho de, um dia, ser o me-
lhor prefeito que a cidade já teve.

Felipe Augusto começou a carrei-
ra política na Juventude do PSDB. En-
tre 2002 e 2006, coordenou as vitorio-
sas campanhas de seu partido no Litoral 
Norte e Vale do Paraíba. Foi assessor na 
Prefeitura de São Paulo e chefe de gabi-
nete no Governo do Estado. Em 2010, 
foi candidato a deputado estadual com 
mais de 12 mil votos, a maior votação do 
Litoral Norte. Em 2012, foi candidato a 
prefeito de São Sebastião e surpreendeu 
o meio político com a expressiva vota-
ção de quase 12 mil votos. Entre 2013 a 
2014, foi coordenador de relações insti-
tucionais do Sebrae-SP. De 2014 a 2016, 
atuou como secretário de planejamento 
em Caraguatatuba. 

Em 2016, teve a mais expressiva 
votação de um prefeito na história de 
São Sebastião, com 83,2% dos votos vá-
lidos. Em 2020, foi reeleito para mais 4 
anos de mandato. É formado em direi-

to e possui diversas outras 
bem-sucedidas passagens 
na administração pública. 
Tem orgulho de dizer que 
é ficha limpa.

Felipe Augusto é 
casado com Michelli Ve-
neziani e pai da pequena 
Isabela de 7 anos. Michelli 
é filha do ex-prefeito de 
Caraguatatuba, por quatro 
mandatos, Antonio Carlos 
da Silva. Em 2018, após 
um grande trabalho a fren-
te do Social de São Sebas-

tião Michelli se candidatou, pela primei-
ra vez, ao cargo de Deputada Estadual 
conquistando cerca de 40 mil votos e se 
tornando a mulher com maior número 
de votos em todo o Litoral Norte. Atu-
almente, Michelli ocupa uma cadeira na 
Executiva Estadual do PSDB, sendo a 
primeira representante do Litoral Norte 
a ter esta representatividade dentro do 
partido.

Em quatro anos o Social 
de São Sebastião passou por 
uma grande transformação 

Ações desenvolvidas e lideradas 
pela primeira-dama Michelli Veneziani  
fizeram a diferença no desenvolvimento 
social. 

Durante os quatro anos da gestão 
Felipe Augusto no comando da Prefei-
tura de São Sebastião a primeira-dama, 
Michelli Veneziani, desempenhou um 
papel fundamental no desenvolvimento 
de políticas públicas para o atendimento 
às pessoas que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. 

Foram inúmeros programas e pro-
jetos que transformaram a forma de se 
enxergar as políticas públicas deste setor 
incentivando a capacitação da mão-de-
-obra e o estímulo à geração de emprego 
e renda. 

Michelli foi responsável por toda 
a reestruturação do Fundo Social da ci-
dade, como a criação da lei municipal do 

Fundo Social, que gerou um CNPJ e per-
mitiu a busca de donativos, e a mudança 
de sede para um local totalmente plane-
jado e preparado para o atendimento ao 
público. 

“Continuo como voluntária do 
Fundo Social e acredito que temos um 
papel muito importante no auxílio e aten-
dimento às famílias que mais precisam 
em nossa cidade. Nesses quase quatro 
anos foram inúmeras ações, campanhas 
de arrecadação e doações feitas em todos 
os bairros da nossa cidade. Enfrentamos 
chuvas, enchentes e sempre me coloquei 
à frente dessas ações com um único ob-
jetivo: não deixar nenhum sebastianense 
passar fome ou frio, principalmente, nas 
adversidades”, enfatizou.

Ainda no Fundo Social, Michelli 
trouxe para São Sebastião, pela primeira 
vez na história, duas edições dos Jogos 
Regionais dos Idosos (JORI) -  um mo-
mento de confraternização e de acolhida 
aos atletas da Melhor Idade de mais de 
40 cidades do Vale do Paraíba, Alto Tietê 
e região Metropolitana de São Paulo. 

A cidade também avançou com a 
criação dos Polos de Capacitação de for-
ma descentralizada em todas as regiões 
da cidade com escolas de beleza, moda 
e padarias artesanais que capacitaram 
centenas de pessoas. “É importante fa-
zer com que as pessoas tenham uma ca-
pacitação, principalmente as mulheres, 
que muitas das vezes precisam cuidar 
dos filhos, da casa e buscar uma renda 
extra. Com nossos polos de capacitação 
fazemos justamente isso. Damos as con-
dições para que as mulheres 
possam gerar renda, às vezes, 
sem sair de casa. Produzindo 
produtos que podem ser co-
mercializados em suas pró-
prias comunidades”, acres-
centou Michelli. 

No Social, Michelli 
idealizou e implantou a Casa 
Poderosa - um centro de aten-
dimento às mulheres vítimas 
de violência - que conta com 
uma série serviços em um 

mesmo local. Além disso, há o aplicativo 
do botão do Pânico que pode ser aciona-
do a qualquer momento em que a mu-
lher se encontre em situação de perigo. 
Imediatamente após o acionamento des-
te botão, por meio do aplicativo “Social 
São Sebastião”, um sinal é emitido ao 
Centro de Operações Integradas (COI) e 
uma viatura da Guarda Civil Municipal 
é encaminhada imediatamente ao ende-
reço de onde partiu o chamado. 

Para os próximos anos, ainda há 
muito que fazer, segundo a primeira-da-
ma.. “Em breve vamos inaugurar a Casa 
PodeRosa na Costa Sul. Um facilitador 
para as mulheres que sofrem violência 
doméstica e precisam de atendimento. 
Além disso, vamos implementar uma ala 
dentro do Hospital de Boiçucanga espe-
cificamente para a Saúde da Mulher”, 
finalizou Michelli.
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Presente de Natal da SABESP a Caraguatatuba

“Falta d´água”
Como tem se repetido todos 

os anos, a falta de água fornecida 
pela SABESP durante as festas de 
fim de ano novamente acontece. 

É certo que o aumento da de-
manda, do alto fluxo de pessoas na 
cidade poderia ser apontado como 
causa, mas não se explica se fos-
sem cumpridas as normas técnicas 
definidas pela ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, que 
define claramente os parâmetros 
para projetos de redes públicas.

Explicando de forma colo-
quial, a norma determina que a rede 
pública deveria garantir o abaste-
cimento a todas aquelas unidades 
que tenham caixas de água insta-
ladas em até 10 metros de altura, 
o que não acontece. Nesses perío-
dos a pressão cai e não consegue 
encher caixas de água de sobrados, 
que exigem uma coluna de água de 
apenas seis ou sete metros de altu-
ra.

Os prédios de vários andares 
possuem reservatórios ao nível do 
solo e a água é bombeada para a 
caixa no alto do edifício pelo pró-
prio condomínio.

Das várias queixas que rece-
bemos, existem relatos que em ca-
sas térreas em que o chuveiro está 
ligado diretamente a rede pública, 
a pressão não tem sido suficiente 
nem para se tomar banho.

Com a orientação do enge-
nheiro civil Cesar Gomes recebe-
mos esclarecimentos sobre a re-
ferida norma e encaminhamos a 
SABESP, através de sua assessoria 
de imprensa algumas questões, e 

aguardamos explicações. 

O engenheiro explicou ainda, 
que mesmo a SABESP não tendo 
reservatórios altos que garantam 
essa pressão mínima na rede, a 
mesma é obtida através de bombas 
de pressurização que só podem ser 
desativadas em casos de vazamen-
tos na rede pública.

Esse foi nosso questionamento:
Perguntas a SABESP referen-

te a falta de água recorrente em Ca-
raguatatuba.

Tendo em vista a recorrente 
falta de água que há anos sacrifi-
ca a população de Caraguatatuba 
durante as festividades de Natal e 
Ano Novo solicitamos as seguintes 
informações:

Segundo norma técnica da 
ABNT Nbr-12218, os projetos de 
redes de distribuição pública de-
vem garantir a pressão estática 
máxima de 500 KPa (50 metros de 
coluna de água) e dinâmica mínima 
de 100 KPa (10 metros de coluna 
de água). 

1 – Por que a SABESP não cum-
pre essas exigências?

2 – Se cumpre como explicar 
que sobrados com seu reservató-
rio localizado entre 6 e 8 metros de 
altura ficarem sem abastecimento 
nestes períodos?

3 – Como explicar, mesmo em 
períodos de normalidade de consu-
mo notarmos as constantes falta de 
pressão em nossas torneiras?

4 – Quais as medidas de con-

tingência são adotadas a cada ano 
para mitigar a falta de água durante 
as festas de fim de ano?

5 – Por que essas medidas não 
têm resolvido o problema que é re-
corrente há décadas?

6 – As chuvas seriam as respon-
sáveis por esse problema todos os 
anos?

7 – Quais os direitos do consu-
midor afetado pela falta de água? 
Devem recorrer ao Procon ou a 
Justiça?

Consultando também funcio-
nários da SABESP junto ao SIN-
TAEMA – Sindicato dos Traba-
lhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de São Paulo, ficamos 
sabendo que existem alguns pro-
jetos de melhoria do abastecimen-
to de água em Caraguatatuba, mas 
que estão engavetados, desde a cri-
se hídrica ocorrida na capital, pois 
os recursos foram desviados para a 
interligação de reservatórios e que 
o Governador Dória, objetivando a 
privatização da SABESP não tem 

feito os investimentos necessários.

Também é necessário que se 
esclareça que a falta de água, des-
ta vez na zona norte da cidade, foi 
causada pelas chuvas do fim de se-
mana, somada a precariedade das 
instalações onde apenas um cano 
plástico faz a capitação e gerou o 
problema.

Outra informação importan-
te é que a SABESP possui apenas 
uma ETA – Estação de Tratamento 
de Água, localizada na estrada do 
Rio Claro em Caraguatatuba e que 
atende a zona sul da cidade e norte 
de São Sebastião. Os outros pontos 
de capitação apenas filtram a água 
captada na serra e fazem a cloração 
da mesma.

Ouvindo o PROCON de Ca-
raguatatuba soubemos que é neces-
sário que as pessoas primeiro recla-
mem junto a SABESP e de posse 
do número de protocolo se dirijam 
ao PROCON.

Ainda como nota, relembra-
mos que anos atrás a prefeitura de 
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Caraguatatuba teve que notificar a 
SABESP judicialmente, para que 
investimentos fossem feitos na rede 
de coleta e tratamento de esgotos.

Antes mesmo de recebermos 
resposta da SABESP  na manhã da 
última terça-feira, veio a seguinte 
nota:

Sabesp realiza reparo de 
adutora que abastece 

Caraguatatuba e 
São Sebastião

Conserto é necessário em tu-
bulação afetada por deslizamento 
de terra durante as chuvas dos úl-
timos dias.

A Sabesp informa que está 
programado para esta terça-feira 
(5/1) o reparo da adutora de água 
bruta responsável pelo abasteci-
mento de Caraguatatuba, da divisa 
até a região central, e da região nor-
te até o bairro Topovaradouro, em 
São Sebastião.

Em razão das fortes e contí-
nuas chuvas dos últimos dias, hou-
ve um deslizamento de terra que 
provocou a queda de uma árvore, 
danificando a adutora.

O serviço se faz necessário 
para reparar a tubulação, que é res-
ponsável pelo transporte da água da 
captação Rio Claro até a Estação de 

ETA - Estação de Tratamento de Aguá na zona sul de Caraguatatuba

Tratamento de Água Porto Novo. 
Os trabalhos serão realizados entre 
4h e 10h de terça-feira, buscando 
minimizar o impacto no abasteci-
mento. 

Conforme explica o superin-
tendente da Sabesp no Litoral Nor-
te, Rui César Rodrigues Bueno, “há 
muitos imóveis que não possuem 
caixa d’água e esses podem sofrer 
um impacto maior, porém, serão 
disponibilizados caminhões-tan-
que”, reforçou.

Casos de emergência devem 
ser registrados na Central de Aten-
dimento que funciona 24 horas 
pelo telefone 0800 055 0195 ou por 
meio do aplicativo Sabesp Mobile. 
A ligação é gratuita.

Resposta da SABESP

A Sabesp informa que nos úl-
timos anos tem cumprido o desafio 
de atender a região, principalmente 
nos períodos de temporada de ve-
rão quando a população do Litoral 
Norte triplica em número de usuá-
rios e consumo. 

Este ano é atípico devido à 
pandemia de Cononavírus que fez 
com que parte da população que 
viajaria para outras regiões diri-
gisse-se ao Litoral Norte, ou seja, 
além da quantidade, o período de 
temporada de verão foi ampliado 

Captação Cantagalo em Caraguatatuba

consideravelmente, pois desde o 
mês de novembro este fluxo sofreu 
aumento. 

Vale ressaltar que a Sabesp 
atende as Normas ABNT e as de-
liberações da agência reguladora - 
ARSESP, fornecendo aos imóveis 
a água com pressão mínima de 10 
mca no ponto de abastecimento (hi-
drômetro), ou seja, na entrada do 
imóvel, sendo este realizado de for-
ma sistemática. 

Eventualmente, em horá-
rios de pico e maior consumo as 
pressões podem baixar. Por isso é 
aconselhável que todos os imóveis 
sejam providos de reservatórios 
(caixa d’agua). Outros casos críti-
cos e detectados pelos nossos técni-
cos estão relacionados à utilização 
de filtros internos que diminuem a 
pressão de abastecimento. Uma si-
tuação típica que também compro-
mete a pressão interna dos imóveis 
e, consequentemente, o abasteci-
mento correto, é a implantação de 
tubulação interna com excesso de 
curvas e ou com diâmetro inade-
quado.

Nesse final de ano houve ocor-
rências de fortes chuvas, em tempo 
e quantidade na região, que desen-

cadearam a interrupção do forneci-
mento de energia elétrica e até mes-
mo inundações como a exemplo em 
Ubatuba, somadas a dificuldades de 
deslocamentos causadas pelos trân-
sitos intensos e poucas alternativas 
de rotas. As ocorrências mais críti-
cas ocorreram na serra na região de 
Salesópolis, que abastece a região 
do sistema Rio Claro/Porto Novo. 
Também ocorreram fortes chuvas 
na região do Massaguaçu/Mococa 
e Ubatuba, comprometendo forte-
mente a qualidade das águas e por 
sua vez o seu tratamento.  

A Sabesp está à disposição 
para visitar e avaliar os imóveis 
afetados para uma melhor análise e 
verificação de necessidade de inter-
venção pontual, podendo ser acio-
nada através da Central de Atendi-
mento.

É importante ressaltar que 
toda falta d’água e problemas de 
baixa pressão podem estar relacio-
nados a fatores internos do imóvel. 
Para a constatação do problema 
é importante acionar a Central de 
Atendimento e fornecer o endereço 
para que um técnico possa ser en-
viado ao local. O serviço funciona 
24 horas pelo telefone 0800 055 
0195 e a ligação é gratuita.
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Aguilar Junior anuncia parte do 
secretariado para gestão 2021/2024
O prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Junior, anunciou nesta terça-
-feira (05/01) parte do secretariado que 
vai compor o primeiro escalão para a 
gestão 2021/2024. Ao lado do vice-pre-
feito, Dr. José Ernesto Ghedin Servidei, 
o prefeito confirmou alguns nomes de 
secretários e adjuntos.

A primeira dama Samara Fras-
chetti Bastos de Aguilar comanda o 
Fundo Social de Solidariedade.

Givanildo Nunes (Nil) respon-
derá interinamente por duas pastas: a 
Chefia de Gabinete e a Secretaria de 
Administração. O adjunto de Gabinete 
e o de Administração serão os servido-
res públicos de carreira: Marcos Freire 
e Marcus Bob Gomes.

Para a Secretaria de Assuntos 
Jurídicos continuam, respectivamente, 
os advogados Sandro Albok como se-
cretário e Allan Tripac como adjunto.

A jornalista Rose Duarte, que 
comandava a Comunicação da Prefei-
tura de Taubaté, assume a Secretaria 
de Comunicação de Caraguatatuba no 
lugar de Malu Baracat, que vai para a 
Ouvidoria Municipal.

A servidora pública de carreira, 
Ângela Sbruzzi, continua comandando 
a Secretaria de Desenvolvimento So-
cial e Cidadania, assim como a efetiva 
Márcia Paiva, que estará à frente da Se-
cretaria de Educação.

Já o professor Edvaldo Ormin-
do será o secretário adjunto de Esportes 
e Recreação, função que exerceu por 
um período na primeira gestão do pre-
feito Aguilar Junior.

Já Nelson Hayashida, o Xina, 
continua à frente da Secretaria Munici-
pal da Fazenda, assim como Neto Bota 
na Secretaria de Governo.

A Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca será comandada 
pela adjunta Tatiana Scian, enquanto 
o engenheiro Leandro Borella se man-
tém a frente da Secretaria de Obras Pú-
blicas.

A Secretaria de Planejamento 
Estratégico e Desenvolvimento con-
tinua no comando de Carlos Focesi, 
enquanto Josemar Vieira se mantém a 
frente da Secretaria de Tecnologia da 
Informação.

A turismóloga Maria Fernanda 
Galter Reis continua como secretária 
de Turismo, enquanto Wilber Cardozo 
como secretário de Urbanismo.

Marcel Giorgeti comanda interi-
namente duas pastas: Serviços Públi-
cos e Mobilidade Urbana. Na Sesep, o 
adjunto será Wagner Ramiro. O coor-
denador da Defesa Civil de Caragua-
tatuba será o Capitão Campos Junior.

A professora Silmara Mattiazzo 
comanda a Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 
enquanto Pedro Ivo continua na presi-
dência do CaraguaPrev.

Amauri Toledo responderá inte-
rinamente por duas pastas: Saúde e a 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Idoso.

O prefeito Aguilar Junior expli-
cou ainda que nos próximos dias serão 
anunciados os nomes para as Secreta-
rias de Habitação e de Saúde.

Inscrições para novos conselheiros 
tutelares continuam abertas em Caraguá

As inscrições para participar do 
processo seletivo para escolha de no-
vos conselheiros tutelares suplentes 
continuam abertas até o dia 15 de ja-
neiro em Caraguatatuba. Os interessa-
dos devem procurar a sede do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA), no bairro 
Jardim Primavera, das 8h às 14h.

O processo seletivo visa preen-
cher três vagas de conselheiros tutela-
res titulares e seis vagas de suplentes 
– Gestão 2020/2024, para atuar nas re-
giões Centro e Sul. A remuneração é de 
R$ 2.568,52, com jornada de até 200 
horas mensais, sendo 120 horas dis-
tribuídas em seis horas diárias e/ou 30 
semanais, obrigatoriamente na sede do 
Conselho e/ou em desenvolvimento de 
atividades vinculadas ao atendimento à 
população, inclusive fora da sede.

As demais horas deverão ser dis-
tribuídas e executadas em regime de 
plantão no período noturno, finais de 
semana e feriados, conforme disposto 
em regimento interno, devidamente 
aprovado pelo CMDCA. A função de 
conselheiro tutelar exige dedicação 
exclusiva, disponibilidade de 24 ho-
ras por dia, sendo incompatível com o 
exercício de outra função pública e/ou 
privada, remunerada ou não. 

As inscrições devem ser feitas 
pessoalmente e exclusivamente na 

sede do CMDCA, localizada na Ave-
nida Rio Grande do Sul, 325 – Jardim 
Primavera. O atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 14h, até o 
dia 15 de janeiro (sexta-feira). O edital 
completo pode ser conferido no Diário 
Oficial Eletrônico do Município (Edital 
431) do dia 11/12.

Requisitos e documentação
Os requisitos para ocupar o car-

go envolvem: reconhecida idoneidade 
moral; idade superior a 21 anos; residir 
em Caraguatatuba há pelo menos dois 
anos; Ensino Médio completo, com-
provação de experiência profissional 
ou voluntária de, no mínimo, dois anos 
em trabalho direto na área da criança 
e/ou adolescente e família, em perío-
do não superior a cinco anos da data 
da eleição, atestado por entidade go-
vernamental e/ou não governamental 
regularmente inscrita e registrada no 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e/ou Conse-
lhos Setoriais de Educação e ou da As-
sistência Social; estar em gozo de seus 
direitos civis e políticos e quites com 
o Serviço Militar, se do sexo masculi-
no; e não ter sido penalizado (a) com 
a destituição da função de conselheiro 
(a) tutelar, nos termos do que dispõe a 
legislação vigente, nos cinco anos ante-
cedentes a esta eleição.

Mais informações pelo telefone 
(12) 3882-3504.
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Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

Em solenidade, vereadores 
são empossados

A Câmara Munici-
pal de Caraguatatuba re-
alizou nesta sexta-feira, 
01 de janeiro, sem a pre-
sença de público, a ses-
são solene de posse dos 
vereadores, prefeito e 
vice-prefeito eleitos para 
a 18ª legislatura, com 
mandato de 2021 a 2024.

A Câmara Muni-
cipal fez a portaria de nº 
234/2020, assinada pelo 
Presidente Francisco 
Carlos Marcelino (Car-
linhos da Farmácia), dis-
ciplinando a realização 
da sessão solene de pos-
se e da eleição da Mesa 
Diretora.

Foram empossa-
dos o prefeito municipal 
Aguilar Junior, o vice-
-prefeito José Ernesto 
Ghedin Servidei e os 
vereadores: Aguinaldo 
Pereira da Silva San-
tos (Aguinaldo Butiá) 
- MDB, Antônio Carlos 
da Silva Junior – PSDB, 
Aurimar Mansano - 
PTB, Celso Pereira - 
PSDB, Cristian Alves de 
Godoi (Baduca Filho) - 
MDB, Cristian Oliveira 
de Souza (Cristian Bota) 
– PP,  Gildeison Santos 

(Dé Construtor) – PSC, 
Fernando Augusto da 
Silva Ferreira (Fer-
nando Cuiu) - PSDB, 
Francisco Carlos Mar-
celino (Carlinhos da 
Farmácia) - PSD, Jair 
Araújo da Silva – PV, 
Jameson Duarte (Chick 
Show) - PRTB, Marce-
lo Lanzellotte Pereira 
– PV, Marcos Rober-
to de Souza (Marcos 
Kinkas) – PSD, Renato 
Leite Carrijo de Aguilar 
(Tato Aguilar) – PSD e 
Vera Lúcia de Moraes 
Sant´Anna – PV.

Tato Aguilar foi o 
mais votado na última 
eleição com 2.101 votos 
e assume o seu terceiro 
mandato. Aurimar Man-
sano e Celso Pereira vão 
para o sétimo mandato; 
Carlinhos da Farmácia 
para o quinto mandato, 

Aguinaldo Butiá e Fer-
nando Cuiu para o segun-
do mandato.

Baduca Filho assu-
me como vereador pela 
quarta vez. Antônio Car-
los Junior, Cristian Bota, 
Dé Construtor, Jameson 
Chick Show, Marcelo 
Pereira, Marcos Kinkas 
e Vera Morais assumiram 
como vereadores pela 
primeira vez.

A solenidade, que 
não teve a presença de 
público, foi transmitida 
ao vivo pelo site: www.
camaracaragua.sp.gov.
br, pelo youtube e face-
book oficial do Poder 
Legislativo Municipal. 
Mais de 1.200 pessoas 
assistiram o evento pela 
internet, entre todas as 
plataformas.

Aguilar Jr. e vice tomam posse em 
cerimônia solene on-line na Câmara 
O prefeito de Cara-

guatatuba, Aguilar Junior, 
tomou posse para o cargo 
no período de 2021 a 2024. 
Ao lado da primeira dama 
Samara Fraschetti Bastos 
de Aguilar e do vice José 
Ernesto Ghedin Servidei, o 
prefeito foi empossado pelo 
vereador mais votado na úl-
tima eleição, Tato Aguilar.

Logo após o jura-
mento oficial, o prefeito 
Aguilar Junior, em seu dis-
curso, destacou que vai tra-
balhar por cada um dos 123 
mil habitantes.

“Há quatro assumi 
um compromisso: promo-
ver regularização fundiá-
ria, obras contra enchente, 
alcançar o melhor Ideb da 
história, mas destaco como 
um dos atos mais importan-
tes investir em Saúde e na 
construção de duas UPAS. 
Agora assumo novos com-
promissos, mas com o de-
safio de continuar lutando 
para vencermos juntos essa 
pandemia. Vamos investir 
em Saúde, valorizando os 
profissionais da área. Por 
outro lado, não podemos 
esquecer da nossa econo-
mia, gerando mais emprego 
e renda para a nossa popu-
lação. Compromissos com 
diálogo, empatia e sempre 
buscando o bem comum”.

Ele destacou que 
agora com Dr. José Ernesto 
como vice sua missão vai 
ser continuar trabalhando 
por Caraguatatuba, como 
sempre fez com o agora 
ex-vice-prefeito, Capitão 
Campos Junior. “Agora va-
mos fazer muito mais”, ga-
rantiu.

O prefeito ainda pe-
diu aos vereadores eleitos 
uma atenção especial aos 
projetos que estão em tra-
mitação na Câmara: Lei 
Orçamentária Anual, Alí-
quota Previdenciária e Lei 
de Incentivo da Construção 

Civil.

Já o vice-prefeito 
empossado, Dr. José Er-
nesto, agradeceu a oportu-
nidade de compor a chapa 
empossada e que dará o 
seu máximo para conseguir 
cumprir o compromisso 
com a população.

“Vamos buscar uma 
visão empresarial, devemos 
buscar recursos para que 
possamos fugir na sazona-
lidade do turismo, buscar 
ainda mais iniciativas e op-
ções para a população com 
engajamento com Estado e 
Federação para que nosso 
município se desenvolva 
mais e que juntos façamos 
um dos melhores governos 
que essa cidade já teve”, 
destacou.

A sessão solene de 
posse foi realizada na Câ-
mara de Caraguatatuba sem 
a presença de público, mas 
teve transmissão pela inter-
net nas redes oficias do Le-
gislativo. Também tomaram 
posse os 15 vereadores elei-
tos para a 18ª legislatura no 
pleito disputado em novem-
bro do ano passado.

Logo após a sessão 
na Câmara, o prefeito Agui-
lar Junior e o vice Dr. José 
Ernesto se dirigiam ao Paço 
onde receberam a faixa dos 

agentes de trânsito.

Missa de Ação de Graças
Mais cedo, na Ca-

tedral do Divino Espírito 
Santo no bairro do Indaiá, 
o prefeito Aguilar Junior, 
a primeira dama Samara, o 
vice Dr. José Ernesto, vere-
adores e secretários muni-
cipais também participaram 
da Missa de Ação de Graças 
de Posse.

Aguilar Junior, acom-
panhado de Samara Aguilar 
e das filhas Giovana e Ana 
Luiza, levou a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida 
até o altar.

A missa foi celebrada 
pelo pároco da Catedral do 
Divino Espírito Santo, Padre 
Vladmir Ferreira, além dos 
diáconos Paulo e Renato e 
do Padre Cláudio Rodrigues 
da Silva, representando o 
Setor Caraguatatuba da Dio-
cese de Caraguatatuba. A 
primeira dama Samara Bas-
tos de Aguilar fez a primeira 
leitura da missa (Números 
6) e o fiel Rodrigo Santos a 
segunda leitura (São Paulo 
aos Gálatas).

“Agradecemos o apoio e 
orações para conduzirmos a 
cidade em meio a essa pan-
demia. Obrigado a todos”, 
disse o prefeito Aguilar Ju-
nior.



 Noroeste
New

s
06/01/2021

Happening 
News

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br

MTB 0066202

-10-

Parabéns, alunos Brilhantes!!! 
Essa conquista é sua!! Fruto de 
toda a sua dedicação, esforço, 

persistência e 
comprometimento!! 

Vocês são BRILHANTES!!!! 
“Depois de se matricular na 
Unidade do Kumon, o seu 

desempenho começa a 
melhorar nos estudos. Por 
vezes, consegue tirar nota 

máxima na escola. O seu rosto 
ilumina e se torna alegre. Com o 

resultado, os pais ficam 
contentes. Assim, a criança 
consegue, primeiro, superar 
complexos e  inseguranças. 

Depois passa a estudar 
conteúdos um pouco a frente do 
que se aprende na série escolar. 

E quando ultrapassa dois ou 
três anos a sua série escolar, 
a criança se torna atenciosa e 
passa a gostar de ensinar as 

outras pessoas, seu caráter se 
torna brilhante. 

O tipo de aluno que almejamos. 
Prof. TORU KUMON. 

Kumon Unidade Indaiá 
Sandra Azevedo
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Pensamento da Semana:

06 de janeiro de 2021

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Uma boa cidade não 
é aquela em que até os 
pobres andam de carro, 
mas aquela em que até 
os ricos usam transporte 

público!”

 Procure baixar suas expectativas. Sua vida 
amorosa pode passar por mudanças profundas nesta 
semana: fique atenta! Nº da sorte 05.

 Alguém que ainda mexe com seu coração pode 
despertar saudades. Respeite o desejo de ficar quietinha 
neste final de semana. Nº da Sorte 17.

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

 Convém selecionar melhor as suas amizades. 
Fique longe de brigas, discussões e intromissões desne-
cessárias, ok? Nº da Sorte 09.

 A fase é de renovação. É tempo de romper com 
o que já não tem mais razão na sua vida. A dois, entusiasmo 
total! Nº da sorte 27.

 O céu favorece as parcerias em geral. No amor, 
é hora de buscar um vínculo mais sólido com seu príncipe. 
Converse! Nº da Sorte 34.

 Evite medir forças com pessoas de autoridades. 
O céu dará apoio para quem deseja consolidar um namoro. 
Nº da Sorte 10.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Há boas chances de unir o útil ao agradável 
ao cumprir suas tarefas. No amor, é melhor não se arriscar 
agora, tá? Nº da Sorte 78.

 Você estará mais sensível e fará tudo para 
agradar as pessoas queridas. As afinidades fortalecerão o 
romance. Nº da Sorte01.

 Terá grande facilidade para interagir com os 
colegas. A dois, o clima de comprometimento tende a 
aumentar. Nº da Sorte 89.

 Respeite a sua vontade de ficar um tempo 
quietinha no seu canto. O final de semana será perfeito 
para curtir a paixão! Nº da sorte 23.

 A família poderá interferir na sua vida afetiva. 
Talvez tenha que enfrentar conflito de interesses: saiba 
negociar! Nº da Sorte 34.

 Procure resolver os problemas pela raiz. Talvez 
tenha que abrir mão de algumas coisas, mas vai valer a 
pena. Nº da Sorte 01.
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EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo Digital nº1000702-80.2016.8.26.0126
Classe Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Jairo Garcia Pereira e outros

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1000702-80.2016.8.26.0126

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Victalino Filenti e Sandra Aparecida Ilenti de Almeida, e eventuais interessados que foi proposta uma 
ação de Usucapião por parte de Jairo Garcia Pereira, Carmelucia Guedes da Rosa Garcia Pereira e Hélio Gomes alegando 
em síntese serem legítimos possuidores há mais de 30 dias de um imóvel com área de 183,00m², situado na Avenida Mira-
mar, esquina com a Avenida Gaspar de Souza, Vila Oceania, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Encontrando-se os confrontantes em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, ao prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 25 de novembro de 2020.
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VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 
60 mil e 500metros R$30 
mil/ Tratar (12) 99118-
2295 c/José

VD Cód: PLN 679 Praia 
das Palmeiras/ 1 dorm/ 
sala/ coz/ wc/ área serv/ 
1 vaga gar/ creci 80169-
F/ R$160 mil/ 3883-4840

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

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

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), Ayr-
ton Vidolin Marques Júnior na forma da Lei, etc. 
 
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, even-
tuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores. 
Que Pacs-fom Empreendimentos Ltda. Alexandre Ricardo Fa-
chini Pinto e Antonio José Fachini Pinto ajuizaram ação de USU-
CAMPIÃO, 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 pas-
sado nesta cidades de Caraguatatuba ao 07 de outubro de 2020 

(SEMI MOBILI-
ADO) Martim de Sá 
Apto. 2 dorms. uma 
suíte/ 1 vaga gar/ duas 
sacadas e bem arejado/ 
ac. financ. bancário/ 72 
m²/ rua tranquila/ su-
permercado/ farmácia/ 
ótima localiz/ perto de 
tudo que você precisa/ 
R$ 265.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

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

CA0495 Jardim 
Gaivotas Casa em Con-
domínio/ 2 dor/ sala/ coz/ 
banh/ área gourmet/ 1 
vaga/ móveis planejados/ 
R$ 219.900,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Casa a venda  Massa-
guaçu 2 dorm. s/ 1 suíte/ 1 
banh. social/ sala/ coz/ e 
lavand/ constr. 60m²/ ter-
reno 118,75m² (4,75x25) 
R$210.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa UBELINO RIBEIRO AUTO CENTER 
LTDA, com sede a Av. José da Costa Pinheiro Junior, 1988 
– Jaraguá Caraguatatuba/SP – CEP: 11.668-000, inscrito no 
CNPJ09.394.985/0001-51 e I.E 45.30-7-03 COMUNICA 
O EXTRAVIO DO Talão de notas de serviços do 
Município de Caraguatatuba/SP, Folhas número 
de 01 à 250, referente a inscrição municipal nº 
16.824, e extravio do Licro de Ocorrência Fiscal. 
Caraguatatuba, 22 de Dezembro de 2020.
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Vendo Lancha 18 pés/ 
Casco Cobra, Motor 
90HP Yamaha/ 5 lugares 
+ Piloto/ Ótimo estado /12 
99630-2040

VD Cód: PLN 323 Poi-
ares 2 dorm. (s/ 2 suítes) 
3 salas/ coz/ 2 wc social/ 
churraq. e piscina/ área 
serv/ 3 vagas garagenm/ 
creci 80169-F/ R$ 380 
Mil/ 3883-4840

LOCAÇÃO Cód: PLN 
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 
salas/ coz/ área serv/ 2 
vagas garagem/ creci 
80169-F/ R$ 1.500,00/ 
3883-4840

BCO ALTO R$ 40 mil/ 
Lote 125m²/ rua calçada/ 
creche/ escolas/ merca-
do/ Cel/Zap 98187 8636

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

VD Cód: PLN 678 Pontal 
Santa Marina/ 3 dorm (s/ 3 
suítes) sala/ coz. americana/ 
área serv/ 4 vagas gar/ creci 
80169-F/ R$ 350 Mil/ 3883-
4840

VD Cód: PLN 693 Casa 
Massaguaçu 2 dorm. (s/ 1 
suíte)/ sala/ coz/ wc social/ 
área serv/
vaga gar/ creci 80169-F/ R$ 
195 Mil/ 3883-4840

JD TARUMÃ R$100mil/ 
casa NOVA 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar/ Cel/Zap 98187 
8636

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

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

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

VD Cód: PLN 616 
Jardim Gaivotas Ter-
reno 14 X 35/ Área total 
490m²/ creci 80169-F/ 
R$ 140 mil/ 3883-4840

Casa Martim de Sá 
3 dorms/ garagem p/5 
carros/ próx. à praia/ 
R$ 420.000,00/ cod 
1408/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Casa VD Golfinhos 
3 dorms (suíte) 2 va-
gas/ R$ 195.000,00/ 
ac. financ/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Apartamento Jardim 
Aruan 2 dorms/ gara-
gem/ R$ 210.000/ có-
digo 1081/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J
Condomínio-2 dorms/ 
Massaguaçu/ 190.000/ 
cod1360/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

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

Casa Verde Mar 
2 dorms/ uma suíte/ 
R$ 240.000/ código 
1413/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Chácara no Rio Claro 
com casa 1Q/ varanda 
grande com churr/fogão 
a lenha/ terreno 15x200/ 
R$ 180 mil/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

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

VD Cód: PLN 604 
Porto Novo 3 dorm/ 2 
salas/ coz/ área ser/ 
vaga gar/ creci 80169-F/ 
R$ 450 Mil/ 3883-4840

VD Cód: PLN 662 En-
seada São Sebastião 3 
dorm/ sala jantar/ sala 
estar/ coz/ área serv/ 
4 vagas gar/ creci 80169-
F/ R$ 290 Mil/ 3883-4840

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

Condomínio no Pon-
tal Santa Marina/ 2 suites/ 
2 vagas garagem/ código 
1330/ R$ 200.000,00/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

Sala locação/ venda 
no Centro R$ 130.000 
ou 1.100 p/ aluguel/ có-
digo 1372/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Apartamento Mas-
saguaçu 1 dorm/ com 
garagem/  R$ 185.000/ 
código 1395/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

LOCAÇÃO Cód: PLN 
643 Pontal de Santa 
Marina/ dorm/ sala/ coz/ 
área serv/ 2 vagas ga-
ragem/ creci 80169-F/ 
R$ 1.200,00/ 3883-4840

AP0461  MARTIM DE 
SÁ Apto 1 dorm. c/pi-
scina e varanda gourmet 
/ R$ 190.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

PEGORELLI SÓ 
R$ 30 mil lote 150m² 
px nova estrada/ fa-
cilito 50% entrada/ res-
tante 30 x R$500,00/  
Cel/Zap 98187 8636

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim E casas/ 
TRatar Telefone 98230-
0553
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