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Sete projetos apoiados pelo Sicredi
Sete projetos apoiados pelo Sicredi 

vão concorrer a premiação internacional vol-
tada para o protagonismo jovem no coopera-
tivismo de crédito.

Edição do WYCUP Fórum deste ano 
será virtual, entre os dias 22 e 24 de julho. Os 
projetos apoiados pelo Sicredi foram criados 
por colaboradores e associados e beneficiam 
cidades nas regiões Centro-Oeste, Norte, Su-
deste e Sul do Brasil, além de uma inciativa 
voltada para crianças e adolescentes no Haiti.

Por mais um ano, associados e colabo-
radores do Sicredi vão representar a institui-
ção financeira cooperativa no World Council 
Young Credit Union People (WYCUP), um 
programa mundial que estimula a formação 
de jovens lideranças e premia participantes 
que desenvolveram projetos com potencial 
de causar influência global no segmento de 
Cooperativismo de Crédito. Historicamente, 
o WYCUP Fórum sempre integrou a progra-
mação da Conferência Mundial das Coopera-
tivas de Crédito (Woccu, na sigla em inglês), 
mas como a Conferência deste ano acontece-
ria nos Estados Unidos e foi cancelada por 
causa da pandemia de covid-19, o evento será 
virtual, entre os dias 22 e 24 de julho. 

Este ano, o Sicredi vai concorrer com 
sete cases. As iniciativas são lideradas por 
quatro colaboradores e três associados em 
municípios do Acre, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Tocantins e 
uma delas no Haiti, país do Caribe. Os pro-
jetos têm foco em temas como participação 
dos jovens no Cooperativismo de Crédito, no 
relacionamento das cooperativas com a co-
munidade local com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento econômico e social, 
educação financeira, agricultura familiar e 
empoderamento feminino, entre outros. 

Um dos representantes do Sicredi nes-
ta edição, o engenheiro agrônomo Vinícius 
Mattia, 26 anos, associado a Cooperativa Vale 
do Piquiri ABCD/PR/SP, vai concorrer com 
um projeto focado em agricultura familiar. “O 
WYCUP é uma iniciativa que ajuda jovens 
do mundo inteiro a entenderem a importância 
da nossa participação no Cooperativismo de 
Crédito e a relevância desse segmento não so-
mente para o nosso crescimento pessoal, mas 
também do ponto de vista do coletivo, para o 
desenvolvimento das regiões onde vivemos. 
Nesse sentido, o apoio do Sicredi também 
motiva colaboradores e associados, como 
eu, e desperta o interesse de outros jovens a 
fazerem o mesmo, a pensarem em ações que 
sejam cooperativas”, explica. 

Já Hiana Batista Leal, 29 anos, co-
laboradora da Central Sicredi Centro Norte, 
destaca que a satisfação com a oportunidade 

de utilizar seu conhecimento em um projeto 
que transforma a vida de muitas pessoas na 
comunidade. “Poder participar do WYCUP 
tem sido uma grande experiência. Ansio-
sa pela cerimônia, mas independentemente 
do resultado, o mais importante é o legado 
que os projetos deixam nas comunidades e a 
transformação que eles causam”, declara.

Na edição de 2019 do evento, o Sicre-
di participou com 11 cases, sendo dois deles 
premiados. Um deles foi o projeto “Mulheres 
que Cooperam”, que reuniu um grupo de mu-
lheres em Guarantã do Norte (MT) para con-
tribuir com o desenvolvimento local e para 
estimular a participação da figura feminina 
nos negócios da cidade. A outra iniciativa é o 
“Programa Líder Jovem”, criado para atender 
a região do Alto Uruguai (RS), incentivando 
o espírito de liderança nos jovens. O projeto 
já formou mais de 400 jovens na região. Es-
ses cases foram construídos, respectivamente, 
pelas colaboradoras do Sicredi Carla Borré e 
Micheli Thiesen, que realizarão uma apresen-
tação para os participantes deste ano no dia 
23. 

“A participação no WYCUP é uma 
agenda muito relevante para o Sicredi. Nós 
acreditamos que o Cooperativismo de Crédi-
to, que tem muito a contribuir com o desen-
volvimento econômico e social do Brasil, a 
exemplo do impacto positivo de todos os pro-
jetos que já apresentamos nas últimas edições 
do WYCUP, pode ganhar muito mais força 
com a participação dos jovens. A presença 
de jovens em nosso segmento é fundamental 
para que ele tenha perenidade, além de tra-
zer grandes acréscimos em termos de ideias e 
inovações. Programas como o WYCUPS são 
fundamentais para incentivar esse público, 
agregando ainda os benefícios do intercâmbio 
entre os participantes de diferentes partes do 
mundo”, comenta Manfred Alfonso Dasen-
brock, presidente da SicrediPar, da Central 
Sicredi PR/SP/RJ e conselheiro do Woccu. 

Gisele Gomes, associada do Sicredi, 
membra do Steering Committee do WYCUP 
e Embaixadora da Global Women Leadership 
Network, vai fazer parte da apresentação com 
os temas “Institucionalização da Inclusão, 
Legado de ex-Alunos e Engajar, Inspirar e 
Conectar” no dia 22. No último dia do evento, 
24, Manfred Dasenbrock integrará o painel 
“Empoderamento de Jovens para o Mundo”, 
abordando o trabalho do Sicredi com esse 
público, que tem gerado consecutivas pre-
miações no WYCUP. Essa temática também 
contará com a apresentação do gerente de De-
senvolvimento do Cooperativismo da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, André Assis, com a pales-
tra “Sicredi: Desenvolvendo Profissionais e 
Comunidades através de Comitês de Jovens”. 

Fundo Social forma 11 alunos no Curso 
de Manutenção de Aparelhos

O Fundo Social de 
Caraguatatuba realizou nes-
ta terça-feira (21), a entrega 
dos certificados dos 11 alu-
nos do curso de Manutenção 
de Aparelhos de Linha Bran-
ca, em parceria com o Senai.

Para não gerar aglo-
meração, a entrega foi pla-
nejada com todas as medidas 
de segurança e os alunos re-
ceberam os certificados das 
mãos da presidente do Fundo 
Social, Samara Aguilar.

O curso foi adaptado, 
pela primeira vez, pelo Senai 
para acontecer em uma Uni-
dade Móvel. As aulas foram 
ministradas antes da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19). Devido ao isola-
mento social, os certificados 
só puderam ser entregues 
agora.

A presidente do Fun-
do Social, Samara Aguilar, 
parabenizou todos e desta-
cou que devido à pandemia, 
as capacitações programadas 
para este ano foram suspen-
sas. “Quando pudermos vol-
tar com as atividades, os cur-
sos serão retomados”, disse.
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Prefeitura realiza entrega oficial do CRAS 

Barranco Alto nesta quarta-feira (22)

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania, convida a todos 
para prestigiarem a ‘Live 
da entrega oficial’ do novo 
CRAS Barranco Alto – Ja-
naina Guerra Bernardes de 
Andrade, que será realizada 
nesta quarta-feira, dia 22 de 
julho, às 16h. A cerimônia 
será transmitida na pági-
na oficial da prefeitura no 
endereço www.facebook.
com/prefeituradecaraguata-
tuba.

Com essa entrega 
o município passa a con-
tar com seis unidades do 
CRAS, de Norte a Sul, faci-
litando ainda mais o acesso 

da população que necessita 
de atendimento.

O novo CRAS está 
localizado no bairro Barran-
co Alto e atenderá mais de 7 
mil cadastrados, descentra-
lizando o atendimento que 
atualmente é realizado pelo 
CRAS Sul. 

A nova unidade conta 
com melhores condições de 
infraestrutura do equipamen-
to garantindo, além da quali-
dade dos serviços prestados, 
melhor acesso aos usuários.

O espaço conta com 
diversas salas de atendimen-
to social, espaço educativo, 
recepção, coordenação, Ca-
dastro Único, atendimento 

de IPTU, prontuários, espaço 
educativo, salas de oficinas, 
administrativo, psicólogo, al-
moxarifado, cozinha, além de 
uma ampla área verde.

O CRAS é a porta de 
entrada da Assistência Social 
e possibilita o acesso da popu-
lação aos serviços, benefícios 
e programas de assistência. O 
CRAS é uma referência para a 
população. 

Entre suas principais 
funções estão ações de in-
formar e orientar direitos, 
estimular a restauração e o 
desenvolvimento de vínculos 
familiares e comunitários, 
bem como prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco so-
cial.

Caraguatatuba recebe mais 10 
respiradores destinados à UPA Covid-19

A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Cen-
tro, destinada pela Secreta-
ria Municipal de Saúde ao 
atendimento e tratamento de 
pacientes suspeitos ou com a 
Covid-19 recebeu um refor-
ço de mais 10 respiradores 
novos do Governo do Estado 
de São Paulo.

Agora a UPA Centro 
está com 80 leitos de emer-
gência, sendo 22 com respi-
radores.

Na UPA Sul, no bair-
ro Perequê-Mirim, há um 
espaço específico para ca-
sos de Covid-19 e síndrome 
gripal, com isolamento de 
pacientes e leitos com três 
respiradores, além de aten-
der as ocorrências de rotina. 
E a UPA Norte conta com a 
mesma estrutura e leitos com 
dois respiradores.

O município con-

ta ainda com mais 39 leitos 
criados pela Prefeitura de 
Caraguatatuba na Casa de 
Saúde Stella Maris, especifi-
camente para atender pacien-
tes vítimas do novo corona-
vírus.

São sete leitos de 
UTI, 20 de Enfermaria Adul-
ta e 12 de Enfermaria Infan-
til. E ainda com 20 leitos de 
UTI no Hospital Regional 
do Litoral Norte e outros 10 
de Enfermaria para o trata-

mento da Covid-19.

De acordo com o 
prefeito Aguilar Junior, 
todos os esforços e inves-
timentos estão sendo feitos 
para que a população tenha 
o melhor atendimento de 
Norte a Sul do município.

“Montamos estrutu-
ras que vão ficar para sem-
pre, ou seja, não são leitos 
somente para o período de 
pandemia”, disse.

Prefeitura de Caraguatatuba regulamenta 
táxis e aplicativos de transporte

Novos Decretos edi-
tados hoje pelo prefeito 
Aguilar Junior renovou a 
regulamentação dos serviços 
de táxis e definiu as regras 
para os aplicativos de trans-
porte.

Além do previsto 
neste decreto, a Prefeitura 
de Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cida-
dão (Semop), expedirá o al-
vará aos taxistas e fiscalizará 
as adequações necessárias 
relativas à atividade, como 
criar novos pontos, extinguir 
ou remanejar os existentes, 
bem como restringir ou am-
pliar a quantidade de táxis no 
município, entre outras nor-
mativas.

As 67 vagas autori-
zadas serão compostas obri-
gatoriamente por pessoas 
físicas  que deverão ser mo-
toristas profissionais autôno-
mos, habilitado na forma da 
legislação em vigor com cer-
tificado de conclusão de cur-
so preparatório especializado 
para o exercício da atividade 
de taxista e regularmente ins-
crito no cadastro municipal 
de condutores de táxis.

O veículo deve ter 
no máximo três anos de fa-
bricação, com capacidade de 
até sete lugares, emplacados 
na categoria aluguel e provi-
dos de taxímetro, além disso 
ser nas cores prata, branca 
ou preta; possuir quatro ou 
cinco portas; ter instalados 
dispositivos luminosos, co-
locados sobre suas carroce-
rias que facilite a identifica-
ção durante o dia e a noite, 
ser identificados com adesi-
vos e/ou outros dispositivos 
cuja visualização permita o 
imediato reconhecimento da 
característica de táxi e estar 
registrado junto ao Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran) no 
nome do autorizatário (taxis-
ta).

Os veículos autori-
zados para o serviço de táxi 
poderão ser utilizados para 
esse fim pelo prazo máximo 
de 10 anos, a contar do ano 
de sua fabricação. O Alvará 
para exploração do serviço 

de táxi terá validade de um 
ano e a renovação dar-se-á 
mediante vistoria realizada 
pela Semop, a partir da se-
gunda quinzena de março de 
cada ano, na forma e condi-
ção estabelecidas através de 
portaria.

Mais informações 
estão no Decreto nº 1.296, 
disponível no Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
(Edital 332).  Com a expedi-
ção dessa norma, o Decreto 
217/2014 (reformula as nor-
mas do serviço de transporte 
individual de passageiros em 
veículos de aluguel – táxis) 
fica revogado.

Aplicativos de 
transporte

O prefeito Aguilar Ju-
nior também regulamentou 
o transporte individual de 
passageiros remunerado ofe-
recido e solicitado exclusiva-
mente por aplicativos, sites 
ou plataformas tecnológicas 
via internet.

As ETTs que ofere-
cerem o serviço por meio de 
aplicativos em Caraguatatu-
ba ficam obrigadas a dispo-
nibilizar à Secretaria de Mo-
bilidade Urbana e Proteção 
ao Cidadão, os relatórios pe-
riódicos, com dados estatísti-
cos, anônimos e agregados, 
relacionados às rotas e dis-
tâncias percorridas, em mé-
dia, estatísticas das viagens 
iniciadas e/ou finalizadas, 
com a finalidade de subsidiar 
o planejamento da mobili-
dade urbana do município, 
garantindo a privacidade e a 
confidencialidade dos dados 
pessoais dos usuários e mo-
toristas, na forma da legisla-
ção vigente. É de obrigação 
das plataformas os termos de 
pagamentos dos motoristas 
conveniados.

As empresas preci-
sam comprovar os seguintes 
requisitos que serão aferidos 
anualmente pela Semop: ser 
pessoa jurídica voltada para 
o transporte individual de 
passageiro por aplicativo; 
apresentar prova de inscri-
ção regular no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); comprovar a regu-

lar constituição e registro 
de seus atos constitutivos e 
eventuais alterações perante 
a Junta Comercial do Estado 
ou Cartório de Pessoas Jurí-
dicas de sua sede; apresentar 
comprovante de inscrição 
no Cadastro Municipal de 
Receitas Mobiliárias de Ca-
raguatatuba; e apresentar 
prova de regularidade com 
a Fazenda Federal, Estadu-
al e Municipal, bem como 
com regularidade trabalhista 
e quanto ao recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

Com o decreto vá-
rias exigências devem ser 
solicitadas pelo APP para os 
motoristas que devem tam-
bém: realizar a prestação de 
serviço somente através dos 
softwares das ETTs; não 
utilizar, de qualquer modo, 
os pontos e as vagas desti-
nadas aos serviços de táxi; 
não fazer ponto fixo para 
aliciamento de passageiros; 
não atender aos chamados 
de passageiros diretamente 
em via pública; comunicar 
imediatamente qualquer mu-
dança de seus dados cadas-
trais e/ou veículo; apresentar 
documentos à fiscalização 
municipal, sempre que exigi-
dos; respeitar os dispositivos 
legais e regulamentares rela-
tivos ao serviço, bem como 
facilitar, por todos os meios, 
as atividades da fiscalização 
municipal.

Também devem for-
necer à Prefeitura as infor-
mações e quaisquer outros 
elementos e/ou documentos 
que forem solicitados por 
seus órgãos e servidores para 
fins de controle e fiscaliza-
ção; além de participar de 
cursos ou treinamentos desti-
nados à requalificação, atua-
lização ou aperfeiçoamento, 
que venham a ser conside-
rados necessários para o me-
lhor desempenho da ativi-
dade, em especial quando 
determinado pela Semop.

Mais informações es-
tão no decreto nº 1.297, de 
17 de julho de 2020, de 17 de 
julho de 2020, disponível no 
Diário Oficial Eletrônico do 
Município (Edital 332).
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PM realiza Operação 
Cavalo Marinho em 

Caraguatatuba
 Na noite dessa sex-
ta-feira (18) foi realizada a 
operação Cavalo Marinho na 
cidade, que teve como ob-
jetivo a prevenção criminal, 
saturação a fluxos, famosos 
(rolezinhos) e também a sen-
sação de segurança para a po-
pulação Litorânea.
 Esta operação con-
tou com o efetivo de 31 po-
liciais militares, 20 viaturas 
sendo divididas em vários 
pontos críticos de tráfico de 
drogas da cidade.
 Além do resultado 
positivo na prevenção a ho-
micídios e orientação quanto 
a quarentena em prevenção 
do covid-19, foram atendidas 
06 ocorrências, 15 veículos 
apreendidos 03 bares visto-
riados, 68 pessoas abordadas 
e 01 procurado capturado.

PM prende indivíduo por 
roubo em Ubatuba

 Na madrugada deste 
sábado (18) uma equipe do 
20º Batalhão de Polícia Mi-
litar do Interior, durante pa-
trulhamento pelo bairro Ita-
guá, deparou-se com pessoas 
pedindo socorro e correndo 
atrás de um indivíduo que 
havia acabado de roubar uma 
bolsa. A equipe se aproximou 
do indivíduo que ao perceber 
a presença policial, dispensou 

a bolsa e empreendeu fuga a 
pé, foi feito um acompanha-
mento por parte dos policiais 
militares que lograram êxito 
em conter o indivíduo. Inda-
gado sobre o fato, o mesmo 
confessou ter roubado a bolsa 
de uma transeunte, e sendo 
assim foi dada voz de prisão 
em flagrante ao criminoso que  
foi recolhido à cadeia pública.

PM prende indivíduo 
por receptação em 

São Sebastião
 Na noite dessa 
sexta-feira (17) uma equipe 
do 20ª Batalhão de Policia 
Militar do Interior em patru-
lhamento pelo bairro Olaria, 
abordou quatro indivíduos 
em atitude suspeita. Na ação 
nada de ilícito foi localizado, 
porém com um dos indivíduos 
foi encontrado um celular que 
constava como produto de 
furto. Diante dos fatos, o indi-
viduo foi indiciado e respon-
derá pelo crime de receptação 
em liberdade.

Homem é preso por 
tentativa de homicídio 

em Caraguatatuba
 Na noite dessa quin-
ta-feira (16) uma equipe do 
20ª Batalhão de Policia Mili-
tar do Interior realizou apoio 
a uma equipe do SAMU, após 
atendimento de uma vítima de 
dois disparos de arma de fogo 
no bairro Massaguaçu.

 No local os poli-
ciais receberam informações 
de populares a respeito das 
características físicas e ves-
timenta do autor, e seguindo 
em patrulhamento pela área, 
avistaram, em um bar, o sus-
peito, que após abordagem e 
breve entrevista confessou ser 
o autor dos disparos indican-
do inclusive o local onde ha-
via escondido o armamento, 
que tratava-se de um revólver 
calibre 38 de numeração su-
primida.  
 Posteriormente o 
criminoso foi preso em fla-
grante, permanecendo a dis-
posição da justiça.

Criminoso é preso por 
roubo em Caraguatatuba
 Na tarde da última 
quarta-feira (15) uma equipe 
do 20ª Batalhão de Polícia 
Militar do Interior em patru-
lhamento pelo bairro Perequê 
Mirim, foi informada via CO-
POM sobre uma ocorrência 
de roubo em estabelecimento 
comercial. 
 Os policiais em pos-
se das características dos cri-
minosos lograram êxito em 
abordar dois indivíduos nas 
proximidades, que foram re-
conhecidos pela vítima como 
sendo os autores do roubo. 
Dada voz de prisão em fla-
grante aos criminosos, ambos 
permaneceram presos à dispo-
sição da justiça.

Com o aumento do número de casos, 
Ilhabela poderá regredir a flexibilização 

dos comércios 
Com o aumento do 

número de casos, Ilhabela 
poderá regredir a flexibi-
lização dos comércios Em 
22 de julho, estava previs-
ta a abertura de academias 
e piscinas. A Prefeitura de 
Ilhabela informa que com 
o aumento do número de 
casos positivos, óbitos e 
internados infectados com 
a Covid-19 na última sema-
na, não flexibilizará no dia 
22 a abertura de academias 
e piscinas.

A indicação partiu 
do Comitê de enfrentamen-
to da doença, que acompa-
nha diariamente o número 
de casos no município e da 
região, levando em conta 
não só aumento de casos, 
mas a ocupação dos leitos 
nos hospitais. “Se não desa-
celerar o número de novos 
positivos, o Comitê técnico 
já estuda regredir a flexibi-
lização no município. O que 
vemos diariamente são pes-
soas sem máscaras, estabe-
lecimentos desrespeitando 
as regras, festas, churrascos 
e aglomerações”, declarou 
o secretário de Saúde e pre-
sidente do Comitê de enfre-
tamento, Gustavo Barboni.

Os membros do Co-
mitê recebem diariamen-
te diversas denúncias de 
irregularidades e a falta 
de comprometimento de 
grande parte da popula-
ção. “Estamos realmente 
muito preocupados com as 
denúncias, principalmente 
sobre pacientes positivos, 
que não estão cumprindo o 

isolamento, saindo de casa 
e contaminando mais pes-
soas”, salientou Barboni.

A flexibilização do 
comércio é uma maneira 
de manter empregos e ge-
rar renda. O momento não 
é de normalidade e sim de 
atenção aos protocolos e 
das orientações divulgados 
diariamente.

Mesmo com a rede 
hoteleira operando, as 
praias estão abertas apenas 
para atividades individu-
ais ou em dupla, com per-
manência máxima de uma 
hora. 

A Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Ilhabela foi orientada pelo 
Comitê, a informar aos hos-
pedes sobre não se estabe-
lecer na faixa de areia com 
cadeiras, coolers, guarda-
-sóis, cangas e similares, 
além disso, trilhas e cacho-
eiras também permanecem 
fechadas.

Todas as flexibili-
zações serão avaliadas se-
manalmente em razão do 
cumprimento das normas e 
da análise dos dados do Bo-
letim Coronavírus, emitido 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Ilhabela.

Sobre o Comitê

Desde o início da 
pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Co-
vid-19), o Comitê de Pre-
venção e Controle tem 
caráter deliberativo, com 
competência extraordinária 
para acompanhar a evolu-
ção do quadro epidemio-
lógico, adotar e fixar as 
medidas de saúde pública 
necessárias a prevenção e 
controle do contágio, bem 
como ao tratamento das 
pessoas afetadas. É com-
posto principalmente de 
profissionais da Saúde, en-
tre eles: 

infectologistas, pe-
diatras, enfermeiros, clíni-
cos, entre outros.
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São Sebastião constrói quadra de vôlei e 
futebol em parceria com projeto social OBI

Espaço esportivo só 
será utilizado após a libera-
ção de atividades esportivas 
coletivas devido à pandemia

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos (SESEP), Regional 
Boiçucanga, em parceria 
com a Organização da So-
ciedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) – Instituto 
Organização Brasileira de 
Inclusão (OBI), construiu 
uma quadra de vôlei e fute-
bol para atender aos mais de 
300 jovens atletas, inscritos 
no projeto social, e os mo-
radores do Núcleo Vila Tro-
picanga, em Boiçucanga, 
Costa Sul do município.

Equipes da Regional 
Boiçucanga executaram os 
serviços de construção da 
quadra de 400 metros qua-
drados, com investimento 
da OBI. A obra, que está 
em fase de acabamento, 
será entregue dia (24), mas, 
vale lembrar, que a prática 
esportiva coletiva não está 
liberada, em razão da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19).

Instituto Organização 
Brasileira de Inclusão

O Instituto OBI - 
Projeto Social Vencedores, 
desde 2015, atende mais 
de 360 jovens, em ativida-
des esportivas e ambientais, 
divididos em três pólos, na 
Costa Sul de São Sebastião: 
campo de futebol e Praia de 
Boiçucanga, e ginásio po-
liesportivo da EM Antônio 
Luiz Monteiro (Ginásio do 
Cascalho), agora com qua-
dra própria e com retorno de 
atividades, somente, após a 
liberação dos esportes cole-
tivos, devido à pandemia de 
Covid-19.

Este projeto social é 
mantido pelo Fundo Muni-
cipal da Criança e do Ado-
lescente (FUMCAD), cria-
do pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) 
e vinculado ao Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA). Esta Lei permi-
te às empresas patrocinado-
ras, a utilização de até 1% 
do Imposto de Renda para 
investimento em projetos 
aprovados pelo CMDCA, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (SEDES) da 
Prefeitura de São Sebastião.

Praça do Kitesurf é alvo de furto 
e vandalismo na Enseada

A Praça do Kitesurf, 
na Enseada, Costa Norte do 
município, foi alvo de van-
dalismo na madrugada de 
terça-feira. Funcionários da 
Riozin e S.A. Ambiental, 
responsáveis pela limpeza e 
cuidados do local, encontra-
ram no início de expediente 
do dia 21, diversos equipa-
mentos furtados.

Foram ferramentas, 
microondas e equipamentos 
levados durante a madruga-
da. Durante a ação, os vânda-
los ainda quebraram diversos 
bueiros do local, em busca 
de fiação de cobre.

Equipes da Secretaria 
de Serviços Públicos (SE-
SEP), Regional Costa Norte, 
constataram o furto e o van-
dalismo no local. 

O bairro da Enseada 
tem sofrido constantes atos 

de vandalismo nos últimos 
30 dias. Esta já é a quarta 
ocorrência em aproximada-
mente 30 dias. A Prefeitura 
zela pelos seus espaços pú-
blicos e repudia todo e qual-
quer ato de vandalismo.

A Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) tem intensi-
ficado as rondas no bairro 
para reduzir possíveis ações 
criminosas. Para denúncias, 

entre em contato pelo núme-
ro 153.

Crime de Vandalismo
De acordo com o Có-

digo Penal Brasileiro, artigo 
163, vandalismo é crime e o 
autor do delito fica sujeito à 
prisão e multa, por danos ao 
patrimônio público. A pena 
varia de seis meses a três 
anos de detenção, além das 
agravantes.

Prefeitura divulga mapa dos casos 
de Covid-19 em São Sebastião

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Vigi-
lância Epidemiológica da Se-
cretaria de Saúde (SESAU), 
divulgou, nesta terça-feira 
(21), a atualização do mapa 
dos casos de Covid-19, por 
bairros do município, desde o 
início da pandemia, segundo 
informações reunidas até o 
último dia 20.

No acumulado, são 
766 pessoas diagnosticadas 
com coronavírus, sendo 64 
registros de não residentes na 
cidade, até o momento. Do 
total de casos positivos de 
moradores, 34% estão con-
centrados nos bairros Itatinga 
(64), Boiçucanga (55), Barra 
do Sahy (53), Maresias (46) e 
Juquehy (44), áreas que, jun-
tas, somam 260 infectados.

O governo municipal 
conseguiu mapear e somar 
esses dados, graças aos es-
forços incessantes das equi-
pes de Saúde. Os resultados 
apontam ainda que a doença 
está presente nas três regiões 
do município, sendo que a 

Costa Norte registra 94 casos, 
309 na região central e, na 
Costa Sul, 299 confirmados.

Estudos científicos e 
médicos sobre a pandemia, 
apontam que o isolamento e 
distanciamento social, lavar 
as mãos frequentemente, uti-
lização de máscaras e álcool 
em gel, em locais públicos, 
evitam a propagação do vírus 
que não tem cura. Universi-
dades, institutos científicos e 
médicos, avançam na criação 
de uma vacina que segue to-
das as fases de análises cien-
tíficas e clínicas.

De acordo com o le-
vantamento, o número de ca-
sos de Covid-19, por bairro, é 
o seguinte:

Costa Norte
Canto do Mar - 30
Cigarras - 5
Enseada - 38
Jaraguá - 21

Região Central
Arrastão - 3
Barequeçaba - 24
Centro - 31

Guaecá - 1
Itatinga - 62
Morro do Abrigo - 15
Olaria - 12
Pontal da Cruz - 39
Portal da Olaria - 9
Porto Grande - 12
Praia Deserta - 1
Reserva du Moulin - 1
São Francisco - 29
Topolândia - 42
Varadouro - 9
Vila Amélia - 19

Costa Sul
Baleia - 4
Barra do Sahy - 53
Barra do Una - 9
Boiçucanga - 55
Boraceia - 34
Cambury - 41
Juquehy - 44
Jureia - 2
Maresias - 46
Paúba - 4
Toque-Toque Grande - 1
Toque-Toque Pequeno - 6

Os números comple-
tos e atualizados sobre os ca-
sos de Covid-19 em São Se-
bastião podem ser acessados 
no portal www.covid19saose-
bastiao.com.br.
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Você gosta de chocolate? E de café? 
Na Chocolateria Brasileira Caraguá 
você encontra o melhor que há em 

chocolates finos, como trufas, 
barras, bombons e caixas para 

presentear, além de uma cafeteria 
completa com os mais variados tipos 
de cafés e sobremesas de dar água 

na boca. Venha conhecer a 
Chocolateria Brasileira Caraguá e ter 

uma experiencia única, em um 
ambiente lindo e aconchegante 

localizado no Caraguá Praia 
Shopping. Da Família Almeida Lúcio.

Aberta das 11:00h as 18:00h, 
teremos o maior prazer em te 

receber, respeitando e seguindo 
todas orientações da OMSShirley, Maria Tereza, Mariana e Tatiane 

Edina Caraguá Praia Shopping

Tatiane Tatiane e  Malú Baracat

Tatiana Meire Mega Painéis, Tatiane e William

Erica Lanzilo, Luciana e Tatiane 

Pedro Prado e família Cervani

Luana

Família Almeida Lúcio Chocolateria Brasileira

Willliam, Tatiane e Família Cervoni

Cristian Bota, Rodrigo Tavano

Tatiane, Edina Peixoto e William

Flávia Blaustein e Tatiane Samara Aguilar e Tatiane

Amanda Marques e Jean Costa

Tatiana, Tatiane e Sergio Scian

Tatiane, William, Cecília e Fabrício

Laís, Wesley, Tatiane e William

Daniela Bertolucci,  Regionais Banco Bradesco

Alexsander da CS e seus sobrinhos
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Camara Municipal 
de Caraguatatuba

Sessão tem moções e 
requerimentos aprovados

Foi realizada na noite desta terça-
-feira, 21 de julho, a 25ª sessão extraor-
dinária do ano. Os vereadores aprova-
ram duas moções e 18 requerimentos, 
de autoria dos parlamentares. 

O vereador Francisco Carlos 
Marcelino (Carlinhos da Farmácia) teve 
aprovada a moção 22/20, que congratu-
la com a Senhora Tatiane Elvira Lúcio, 
eleita Presidente do Rotary Caraguata-
tuba Poiares, para o biênio 2020/2021.

João Silva de Paula Ferreira (De 
Paula) apresentou e teve a aprovação da 
moção 23/20, que congratula, em nome 
do Dr. Gustavo Alexey Boher, (coor-
denador do UPA Centro) com todos 
os profissionais da saúde, da linha de 
frente do combate ao Coronavírus em 
Caraguatatuba.

Confira abaixo os 18 requeri-
mentos aprovados:

Requerimento nº 110/20 – Ver 
Francisco Carlos Marcelino – Requer 
informações do Executivo visando a 
implantação de uma área de lazer para 
a 3ª idade no bairro Jardim Gaivotas.

Requerimento nº 111/20 – Ver 
Francisco Carlos Marcelino – Requer 
informações do Executivo sobre a exis-
tência de um projeto que visa a criação 
de vagas de 45° para estacionamento 
em frente a CEI Severino Vitoriano dos 
Santos, no bairro Jardim Gaivotas.

Requerimento nº 112/20 – Ver 
Francisco Carlos Marcelino – Requer 
informações do Executivo sobre Regu-
larização Fundiária no Bairro Cantaga-
lo.

Requerimento nº 113/20 – Ver 
Francisco Carlos Marcelino – Requer 
informações do Executivo sobre a Re-
gularização Fundiária no Bairro Jardim 
Santa Rosa.

Requerimento nº 115/20 – Ver 
Francisco Carlos Marcelino – Requer 
informações do Executivo visando a 
implantação de uma Praça no Bairro 
Massaguaçu.

Requerimento nº 116/20 – Ver 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos  – 
Requer informações do Executivo so-
bre construção de rampa de acessibili-
dade.

Requerimento nº 117/20 – Ver 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos  – 
Requer informações do Executivo so-
bre a construção de uma nova Unidade 
Básica de Saúde.

Requerimento nº 118/20 – Ver 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos  – 
Requer informações do Executivo so-
bre a implantação de uma casa transi-
tória para a mulher vítima de violência 
doméstica.

Requerimento nº 119/20 – Ver 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos  – 
Requer informações do Executivo so-
bre a possibilidade de escalar pediatras, 
no período noturno, Unidade de Pronto 
Atendimento da Zona Sil, UPA-Sul.

Requerimento nº 120/20 – Ver 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos  – 
Requer informações do Executivo so-

bre o recapeamento com manta asfálti-
ca na entrada da UPA-SUL.

Requerimento nº 121/20 – Ver 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos  – Re-
quer informações do Executivo sobre a 
possibilidade de realizar a expansão da 
rede elétrica até o final da Rua Martins 
Fontes, Bairro Morro do Algodão.

Requerimento nº 122/20 – Ver 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos  – 
Requer informações do Executivo so-
bre a implantação de uma praça para 
PET no Bairro Porto Novo.

Requerimento nº 123/20 – Ver 
José Eduardo da Silva – Requer infor-
mações do Executivo sobre a continui-
dade da pavimentação da Rua das Mis-
sões no Bairro Perequê-Mirim.

Requerimento nº 124/20 – Ver 
José Eduardo da Silva – Requer infor-
mações do Executivo sobre o recapea-
mento da Rua Nossa Senhora do Bairro 
Pereque-Mirim.

Requerimento nº 125/20 – Ver 
José Eduardo da Silva – Requer infor-
mações do Executivo sobre o descum-
primento da Lei Municipal nº 2357/17.

Requerimento nº 126/20 – Ver 
José Eduardo da Silva – Requer infor-

mações do Executivo sobre a instalação 
de placas indicativas e pintura de redu-
tores de velocidade em toda a extensão 
da Av José da Costa Pinheiro Júnior.

Requerimento nº 127/20 – Ver 
Francisco Carlos Marcelino – Requer 
informações do Executivo sobre a inau-
guração da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental no bairro Getuba.

Requerimento nº 128/20 – Ver 
Elizeu Onofre da Silva – Requer in-
formações do Executivo sobre as inau-
gurações do Lar Municipal I, no Jara-
guazinho, Lar Municipal II, no Pontal 
Santa Marina e o CIAPI, no Perequê-
-Mirim.

Todas as sessões da Câmara se-
guem sendo por meio de videoconfe-
rência e são transmitidas ao vivo pela 
internet, através do site: www.camara-
caragua.sp.gov.br, pelo facebook e apli-
cativo oficial da Câmara Municipal, 
pelo youtube e pela rádio Caraguá FM.

No final da sessão desta terça-
-feira, o Presidente da Casa convocou 
uma sessão extraordinária para sexta-
-feira, 24 de julho, às 18h, para discutir 
e votar o projeto de resolução nº 04/20 
da Mesa da Câmara – que dispõe sobre 
a regulamentação das audiências públi-
cas do Poder Legislativo de Caraguata-
tuba e dá outras providências.
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Ubatuba previne novas ocupações 

irregulares em áreas de risco e APPs
A Prefeitura de 

Ubatuba já iniciou a de-
molição das antigas mo-
radias das famílias que 
mudaram para o novo 
Conjunto Habitacional 
do CDHU, o Ubatuba 
G. Trata-se de uma ação 
conjunta da secretaria de 
Assistência Social, junta-
mente com a secretaria de 
Infraestrutura.

Além de serem lo-
cais inadequados para 
ocupação, como áreas de 
risco de desastres naturais 
ou de preservação perma-
nente, a própria estrutu-
ra das antigas moradias 
apresentava perigo para os 
habitantes, visto que eram 
muito precárias.

É importante desta-
car que todas as famílias, 
no momento em que saí-
ram de suas antigas resi-
dências, foram conscien-
tizadas deste processo, 
inclusive, assinando um 
termo reconhecendo que 
o imóvel seria demolido 
assim que a mudança para 
o novo lar fosse efetuada.

De acordo com a 
secretaria de Assistência 
Social de Ubatuba, o ob-
jetivo é a desocupação 
definitiva dessas áreas, 
após garantir novas mo-
radias aos contemplados 
pelo empreendimento do 
CDHU.

“As pessoas estão 
indo morar lá (no CDHU) 
e, paralelamente, já esta-
mos fazendo a demolição 
da antiga moradia, prin-
cipalmente, porque essas 
pessoas residiam em áreas 
de risco ou áreas de pre-
servação ambiental, ou 
seja, locais que não deve-
rão ser novamente ocupa-
dos. A demolição imediata 

evita que novas famílias 
se instalem no local”, ex-
plicou o secretário da pas-
ta, Roberto Tamura.

Mais sobre o 
Ubatuba G

O empreendimento 
faz parte do Programa de 
Recuperação Socioam-
biental da Serra do Mar, 
que viabiliza o reassen-
tamento de famílias resi-
dentes na Zona de Amor-
tecimento do Parque, em 
área de preservação am-
biental e de risco em nú-
cleos situados no parque 
estadual da Serra do Mar, 
na região Norte do mu-
nicípio, assim como nos 
bairros Sesmaria, Cacho-
eira dos Macacos e Vale 
do Sol.

O trabalho de ca-
dastramento e análise foi 
feito pela Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Esta-
do de São Paulo (CDHU), 
em parceria com as se-
cretarias de Assistência 
Social e de Habitação e a 
Defesa Civil.

Moradores recebem chaves de 
apartamentos do CDHU Ubatuba G

O prefeito de Uba-
tuba, Délcio Sato, recebeu 
nesta quinta-feira 16, Edu-
ardo Velucci, assessor da 
presidência da Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do Estado 
de São Paulo (CDHU), para a 
cerimônia de entrega simbó-
lica de 146 moradias CDHU 
do empreendimento Ubatuba 
G, localizado no bairro Ma-
rafunda, na rodovia Oswal-
do Cruz. Velucci é também 
coordenador da Unidade de 
Gestão do Programa UGP 
Serra do Mar e Litoral Sus-
tentável do CDHU.

O empreendimento 
Ubatuba G possui 376 unida-
des habitacionais, destinadas 
ao reassentamento de famí-
lias residentes na Zona de 
Amortecimento do Parque, 
em área de preservação am-
biental e de risco em núcleos 
situados no parque estadual 
da Serra do Mar, na região 
Norte do município, assim 
como na Sesmaria, Cacho-
eira dos Macacos e Vale do 
Sol. Também são levados em 
conta outros critérios como, 
por exemplo, o perfil de ren-
da. O trabalho de cadastra-
mento e análise foi feito pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no do Estado de São Paulo 
(CDHU), em parceria com 
as secretarias de Assistência 

Social e de Habitação e a De-
fesa Civil.

Até o momento, 146 
famílias foram habilitadas 
para essa entrega parcial. To-
das assinaram seus contratos 
ao longo desta semana. De-
vido à pandemia, represen-
tantes de apenas 11 famílias 
participaram da cerimônia 
simbólica de assinatura dos 
contratos. Todas as regras de 
distância mínima e higieniza-
ção dos materiais utilizados 
foram mantidas.

“Para o Governo do 
Estado, é um momento de 
muito orgulho e um trabalho 
de muita responsabilidade. O 
projeto faz parte de um pro-
grama chamado Programa de 
Recuperação Socioambiental 
da Serra do Mar – com recur-
sos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) – 
e que existe há quase 10 anos 
no estado. Estamos tirando as 
famílias de áreas de risco e de 

preservação, que se encon-
tram em vulnerabilidade, e 
devolvendo a dignidade com 
a casa própria”, comemorou 
Velucci. O conjunto faz parte 
do Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra do 
Mar. A CDHU está investin-
do R$ 93,8 milhões no em-
preendimento, sendo R$ 36,4 
milhões só nesta etapa.

“Estamos preservan-
do nosso meio ambiente, 
tirando famílias da área de 
risco, além de preservar vi-
das, promover a preservação 
ambiental, contribuir com 
a regularização fundiária e, 
por fim, avançando na ques-
tão social/ habitacional, em 
que as pessoas vão realizar 
o sonho da casa própria. É 
o maior empreendimento 
do Litoral Norte com toda 
a estrutura necessária para 
acomodar as famílias que 
receberam a chave hoje”, ga-
rantiu Sato.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

      22 de julho de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Por que Bolsonaro 
quer mudar o nome 

do Bolsa Família 
para Renda Brasil?”

 Vai sentir um clima de tensão no ar, mas não 
desanime. Tudo indica que terá que lidar com situações 
familiares complexas que exigirão decisões difíceis. Avalie 
todas as consequências. No amor cuidado. N6 da Sorte 08.

 Resolva as questões domésticas antes que 
se tornem conflitos fora de controle. Do contrário, não 
conseguirá se concentrar para exercer as suas atividades 
profissionais.  Nº da Sorte 06.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Conclua as tarefas em andamento. Espante a 
preguiça: mostre sua capacidade quando quiser conquistar 
um objetivo.  Há intensidade afetiva na relação a dois. N º 
da Sorte 01.

 A semana é boa para organizar sua vida e 
restabelecer a harmonia entre pessoas importantes para 
você.  Aceite todas as responsabilidades que lhe forem 
indicadas. Nº da Sorte 15.

 Não se engane com as aparências: há um 
trabalho duro pela frente se deseja atingir resultados. Tenha 
metas elevadas. Não acredite em promessas, nem todas 
serão cumpridas.  Nº da Sorte 06.

 No campo profissional, não tenha receio de 
assumir desafios. Aja com energia e disposição para lidar 
com sua insegurança. Na relação amorosa, o momento é 
favorável para troca de confidências. Nº da Sorte 05.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Abra-se a novos relacionamentos profissionais 
e conheça gente nova. Dedique-se a atividades mais praze-
rosas, não deve levar a vida tão a sério. Momento favorável 
para pequenas viagens. Nº da Sorte 01.

 Usará sua inteligência para investigar e en-
contrar soluções para os problemas que tem diante de si. 
Não entre em conflitos nos grupos de trabalho. Modere o 
entusiasmo com as novas oportunidades. Nº da Sorte 01.

 Tente manter-se longe de confusões de todos 
os tipos. Esteja com amigos, participe de festas ou reuniões 
mesmo que online agradáveis.  No amor, não vá com tanta 
sede ao pote. Compartilhe os desejos. Nº da Sorte 31.

 Mantenha o foco em seus próprios interesses 
e vontades. Dedique-se à realização de seus desejos. No 
romance, uma fase mais tranquila começa agora. Nº da 
Sorte 01.

 Vai começar uma nova etapa em seu trabalho? 
Faça alianças com pessoas influentes. Boa semana para 
fazer contatos importantes. Na área sentimental, não 
convém despertar o ciúme de quem ama. Nº da Sorte 07. 

 Vai sentir um clima de tensão no ar, mas não 
desanime. Tudo indica que terá que lidar com situações 
familiares complexas que exigirão decisões difíceis.  No 
amor, o clima é de muita harmonia. Nº da Sorte 11.
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Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/projeto 
aprovado de 10 sobrados 
na Rua Cristovão de Barros/ 
um quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito con-
tra oferta (12) 99660-2700 
com Flávio

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

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

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

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

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

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

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553
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Associação dos Arquitetos e Urbanistas de 
Caraguatatuba – AAUC  

Convocação de Assembléia Geral Ordinária – Esta é so-
berana e condiz com a vontade dos Arquitetos e Urbani-

stas de Caraguatatuba-SP

 Pelo presente, ficam os Senhores Arquitetos e Urbanistas 
de Caraguatatuba convocados para a Assembléia Geral Ordinária, a re-
alizar-se no dia 31 de julho de 2020, na Av. Aristides Anizio dos 
Santos, nº 950, Indaiá, nesta cidade de Caraguatatuba/SP, às 18:00 
horas em primeira chamada, com maioria absoluta, ou na falta de número 
legais de participantes, às 18:30 em segunda chamada, com qualquer 
número de presentes.
Esta sendo soberana, irá eleger e dará posse ao Presidente, Vice-Pres-
idente, Secretário, Administrador de Patrimônio, Tesoureiro, Conselho 
Fiscal, composto de 3 (três) membros, Conselho Consultivo, 2 (dois) Su-
plentes da Administração e 1 (um) suplente do Conselho Fiscal.
As chapas poderão ser inscritas até o dia 28 de julho de 2020 pelo what-
sapp (012) 98126-1681 e/ou pelo e-mail: arqdelvan.imper@gmail.
com

Aluga-se 1 apartamentos  de um 
dormitório no bairro  Pontal  Santa Marina  próximo 
a pista. Sala   conjugada, uma suíte e banheiro com 

instalações para máquina de lavar.  Possue uma 
vaga de garagem com  controle remoto, antena 

coletiva para  TV digital, porteiro 
eletrônico e  Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 

com proprietário
EDITAL DE CITAÇÃO

Pocesso Digital nº 1003748-09.2018.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – 
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Requerente: Cleiton Alves de Freitas e outros
Requerido: Braz Donizetti Machado e outro

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1003748-09.2018.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguata-
tuba, Estado de São Paulo, Dr,(a) MARTA ANDRÉIA MATOS MARIN-
HO, na forma da Lei, estc.

FAZ SABER a(a) BRAZ DONIZETTI MACHADO, Brasileiro, Solteiro, 
Empresário, RG 9792533, CPF 830.468.798-49, com endereço à 
Rua Benjamin Constant, 581, Parque Balneario Poiares, CEP 11665-
370, Caraguatatuba-SP, que lhe foi porposta uma ação de Procedi-
mento Comum Cível por parte de Cleiton Alves de Freitas e outros, 
alegando em síntese: "Indenização por Perdas e Danos em face de 
BRAZ DONIZETTI MACHADO e ACACIA IMÓVEIS LITORAL, repre-
sentado por CARMO M. ROMERO. Firmado instrumento paticular de 
compromisso de compra e venda com o réu Braz em 18 de abril de 
2012, para a aquisição de um terreno que fica situado no loteamento 
Balneário Golfinho Gleba I, do lote 25 da Quadra O, Caraguatatuba/
SP. Após a quitação do contrato seria outorgada a escritura definitiva, 
o que não ocorreu. Com relação ao segundo Requerido foi vendido o 
imóvel através da referida imobiliária que garantiu toda a documenta-
ção e que os Autores poderiam adquirir o imóvel que a documentação 
estava correta. Os Autores ficaram surpresos quando no início deste  
ano, final do mês de janeiro de 2018, quando chegaram no terreno 
viram que o mesmo estava sedo murado, e que estava sendo iniciada 
uma construção. Teve também conhecimento de que a pessoas que 
estava murando e dando inicio aconstrução adquiriu o imóvel de 
WALDEMAR RIBEIRO BUHLER. Diante de tais divergências, o autor 
convencionou com o requeirdo a disistência na aquisição do imóvel, 
uma vez que o vendedor vendeu um terreno que não lhe pertencia, 
no entanto o requeido se negou a devolver os pagamentos realizados 
pelos autores. Do pedido: a) O prazo de quarenta e oito (48) horas 
para recolhemento das custas devidas: b) A citação dos réus, para 
que compareça a audiência de conciliação a ser designada e, que-
rendo apresente contestação, sob pena de confissão, com os devidos 
benefícios do art. 172, § 2º do CPC; c) A condenação dos requeridos 
na devolução dos requeridos na devolução do valor pago, devidam-
ente atualizado monetariamente com juros legais; d) A candenação 
dos requeirodos ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios a serem arbitrados por este D. juízo; d) os requerentes 
protestam ainda pela prudução de todas as provas admissíveis em 
juízo, juntada de novos documentos, perícias de todo gênero (se 
necessário), bem como pelo depoimento pessoal dos requeridos, ou 
seus prepostos designados, sob pena de confissão, oitiva testemun-
hal, vistorias, laudos e perícias, se necessidade houver, para todos os 
efeitos de direito os quais requer que sejam todos devidamente inti-
mados por meio de oficial de justiça. Valor da Causa: R$ 80.423,57". 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabia, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo constestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 
aos 29 de maio de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1006144-90.2017.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Promessa de Compra e 
Venda
Requerente: Eric Leonardo Inoue
Requerido: Plana Novo Horizonte Assessoria e outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006144-
90.2017.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo,
Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER à Requerida PLANA NOVO HORIZONTE ASSESSORIA, 
CNPJ 38.804.530/0001-65, que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Comum Cível por parte de Eric Leonardo Inoue, alegando em sín-
tese, a rescisão contratual sob o argumento de ter sido vítima de golpe 
imputado a parte ré a qual vendera imóvel que supostamente não lhe 
pertencia. O autor narra que, em 07/08/2012, adquiriu da empresa Plana 
Novo Horizonte Assessoria o imóvel denominado Lote 57 da Quadra B da 
Gleba I do Loteamento Balneário Golfinho, nesta cidade, matriculado sob 
o nº 56.366 do Cartório do Registro de Imóveis e inscrito na Prefeitura 
Municipal sob o nº 09.062.045. Contudo, teve ciência junto a Prefeitura 
Municipal que o imóvel está em nome de terceiro, assim como junto à 
matrícula. Afirma ainda que a cessão anterior não fora quitada e que 
atualmente recebe insistentes ligações telefônicas de pessoas que se in-
titulam os reais proprietários do imóvel. Requer a tutela de urgência para 
que seja mantido na posse do imóvel, ainda a declaração da rescisão 
contratual e a devolução do valor pago pelo imóvel, nos termos do pedido 
inicial dos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a ré 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 junho de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº:  1004824-34.2019.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucampião – Usucampião Ordinária
Requerente: Pacs-fom Empreendimentos Ltda

1ª Vara Cível 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucampião, 
PROCESSO Nº 1004824-34.2019.8.26.0126

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo, Dr. Fábio Bernardes de Oliveira Filho, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais in-
teressados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Pacs-fom 
Empreendimentos Ltda ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando Objeto 
da Ação, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Caraguatatuba, aos 31 de janeiro de 2020.
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PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723

PROCURO TRAB-
ALHO de faxineira em 
casa ou escritório / (12) 
99737-8723

TRAVESSÃO SÓ 
R$90mil/ 2 dorm /sla /
coz /wc /gar/ Ocasião/ 
98187 8636
 
SALÃO CML 
TRAVESSÃO / 
salão + residência fun-
dos / na praça/ esc. def./ 
R$160mil /98187 8636

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

ALUGO NO GAIVOTAS 
/ UM QT / BANH/ SAL/ 
COZ/ AS / 01 VAGA /R$ 
850,00  / 99620-2122

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

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

PEREQUE 1/2 LOTE 
R$28MIL/ 125MTS2 MU-
RADO OTIMO LOCAL 
OCASIÃO 981878636

ALUGA Casa no B. 
Alto 1D., Sl. e cozinha/ 1 
vaga / R$ 700,00 / Fone: 
3887-9306 / 98209-8467

ALUGA Casa no B. 
Alto 2D., Sl. e coz., 1 vaga 
/ R$ 850,00/ Fone: 3887-
9306 / 98209-8467

ALUGA Casa 
Travessão/ 1D., Sl.e coz., 
1 vaga / R$700,00/ Fone: 
3887-9306 / 98209-8467

PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


